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___________________, listopad 2020 r.
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
pandemia koronawirusa jest dla wszystkich wielkim wyzwaniem. Naszym celem jest
utrzymanie regularnej pracy szkół. Niestety COVID-19 nie wychodzi na przerwę. Dlatego też
ponownie kierujemy do Was prośbę o współpracę i pomoc w możliwie skutecznym
powstrzymaniu szerzenia się koronawirusa. Oznacza to, że nie należy posyłać dzieci do
szkoły, jeżeli wystąpią u nich objawy choroby, a uczniom od 6 roku życia należy zapewnić
odpowiednią ochronę ust i nosa do noszenia w szkole.
Dotychczas dziecko, u którego wystąpiły objawy typowe dla infekcji COVID-19,
kwalifikowane było w szkole jako przypadek podejrzany. Kierownictwo szkoły musiało
poinformować o tym organy sanitarne, które następnie zazwyczaj zlecały wykonanie testu na
koronawirusa (PCR). Wykonanie i uzyskanie wyników takiego testu zabierało sporo czasu.
Często towarzyszyła temu atmosfera niepokoju w szkole: rodzice musieli zostać w domu z
dzieckiem i czekać na test, nauczyciele musieli się odizolować i nie mogli uczyć, nawet jeśli
wynik badania u dziecka był ujemny.
Aby zapobiec powstawaniu atmosfery niepokoju, ale także i niepewności, czy dziecko ma
COVID-19 czy jednak nie, opracowano rozwiązanie, które obecnie wygląda tak:
•

Ministerstwo edukacji, nauki i badań naukowych (BMBWF) udostępni austriackim
szkołom szybkie testy antygenowe.

•

Aby uzyskać wynik takiego testu, nie potrzeba żadnego laboratorium diagnostycznego.
Po upływie 15-30 minut otrzymuje się wynik testu.

•

Te testy są bardzo innowacyjnym i nieszkodliwym sposobem, aby wyjaśnić objawy, które
wystąpiły uczniów i pracowników w naszej szkole.

Dlatego chcielibyśmy umożliwić Wam skorzystanie z tej oferty i wyrażenie zgody na
przeprowadzenie szybkiego testu antygenowego u Waszego dziecka. Jeśli dziecko jest w
wieku powyżej 14 lat, może samo wyrazić taką zgodę. Uczestnictwo jest oczywiście
dobrowolne, nikt nie będzie zmuszony do takiego testu. Ponadto zawsze skontaktujemy się z
Wami, zanim test zostanie przeprowadzony, aby omówić indywidualną sytuację, a także
ustalić, czy w razie, jeżeli chcecie być obecni przy teście, uda Wam się na czas przyjść do
szkoły. Istnieje również możliwość wycofania udzielonej zgody. Jeżeli nie chcecie wyrazić
zgody, kierownictwo szkoły jest zobowiązane poinformować o podejrzanych objawach
organy służby zdrowia, które następnie zdecydują o dalszych krokach.
Zastosowanie szybkich testów antygenowych jest dla nas wielką szansą, aby utrzymać
funkcjonowanie placówek szkolnych w możliwie optymalnej formie.
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Na koniec zwracamy się do czy Was z gorącą prośbą: Nie posyłajcie nadal dziecka do
szkoły, jeżeli ma objawy choroby.
Dalsze informacje znajdziecie w załączniku oraz na stronie internetowej ministerstwa
edukacji, nauki i badań naukowych (BMBWF) www.bmbwf.gv.at/antigentests.
Wyrażamy podziękowania za współpracę.
___________________________________
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Jakie kroki są podejmowane w przypadku podejrzenia o zachorowanie na COVID-19?
Jeżeli wystąpi podejrzenie zachorowania na COVID-19, zawsze najpierw powiadamiany jest
rodzic/opiekun prawny. W tym celu dyrekcja dysponuje danymi rodziców/opiekunów
prawnych, aby nawiązać z nimi kontakt („Im Notfall zu verständigen“– Kontakt w nagłych
wypadkach) i omówić dalsze kroki.
a) Jeżeli szkoła jest w posiadaniu podpisanego oświadczenia o zgodzie na przeprowadzenie
szybkich testów antygenowych, wtedy szkoła powiadamia mobilny zespół testujący.
Rodzic/opiekun przychodzi do szkoły w ciągu jednej godziny i czeka z dzieckiem na
przeprowadzenie testu. Jeżeli ustalono inaczej, dziecko może zostać przetestowane
również bez obecności rodzica/opiekuna. Jeśli nie jest możliwe, aby rodzic/opiekun
zjawił się w szkole w ciągu godziny, zgoda na test może zostać cofnięta.
b) Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na
przeprowadzenie szybkich testów antygenowych, rodzic/opiekun zostanie poproszony,
aby jak najszybciej odebrał dziecko lub zorganizował jego odebranie ze szkoły. W takim
wypadku dyrekcja szkoły musi na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu epidemii
zawiadomić organy sanitarne i wszcząć procedury przewidziane w wytycznych o higienie,
profilaktyce i postępowaniu w związku z infekcją COVID-19.
c) Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na
przeprowadzenie szybkich testów antygenowych, dyrekcja szkoły i rodzic/opiekun
prawny mogą telefonicznie uzgodnić, że pomimo braku takiego oświadczenia należy
przetestować dziecko. W takim przypadku oświadczenie o zgodzie można także podpisać
na miejscu w placówce szkolnej. Rodzic/opiekun prawny musi wtedy zjawić się w szkole
w ciągu godziny.
Kto testuje moje dziecko?
W naszym kraju związkowym mobilne zespoły testujące od ab __________________ r. będą
przeprowadzały szybkie testy w szkołach. Za ich koordynację odpowiada centrum
powiadamiania w kuratorium/Czerwony Krzyż/____________________. Testy będą zawsze
przeprowadzane przez fachowy personel medyczny. Test polega na pobraniu wymazu z jamy
nosowo-gardłowej, a więc pobiera się go z gardła lub z nosa. Jeżeli w placówce szkolnej jest
obecny lekarz szkolny, może on także przeprowadzić taki test.
Kiedy moje dziecko będzie testowane?
Jeżeli nauczyciel zauważy, że dziecko się źle czuje, a dyrekcja szkoły uzna, że mogły być to
objawy zachorowania na COVID-19. U dzieci poniżej 10 lat takim szczególnym objawem jest
gorączka powyżej 38°C. U dzieci powyżej 10 lat może to być kaszel, bóle gardła, duszność,
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nagła utrata powonienia lub smaku oraz gorączka towarzysząca tym objawom. Kierujemy się
w tym względzie zaleceniami austriackiego ministerstwa zdrowia.
Jest wynik testu – i co dalej?
W większości przypadków ujemny wynik testu szybko pozwoli na uspokojenie sytuacji.
Jednak pomimo takiego wyniku prosimy o odebranie dziecka ze szkoły, jeśli nie czuje się ono
zdrowe. Tylko w przypadku dodatniego wyniku testu kierownictwo szkoły skontaktuje się z
organami sanitarnymi i rozpocznie procedury przewidziane w wytycznych o higienie,
profilaktyce i postępowaniu w związku z infekcją COVID-19.

