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Teste individuale regulate, gratuite, pentru elevele și elevii 
din Austria – bmbwf.gv.at/selbsttest  

Stimați părinți, stimați tutori legali! 

Faptul că în Austria au început vaccinările împotriva Coronavirusului ne face să „respirăm“ cu 
toții mai ușurați. În același timp însă, mai avem în viitor câteva luni în care ne vom confrunta 
cu virusul. Știu că în aceste zile vă așteptați mai ales la o planificare pe termen lung. Din 
păcate, în ciuda lockdown-ului, numărul infectărilor nu evoluează la momentul actual într-un 
mod care să permită planificarea măsurilor pentru o perioadă de mai mult de o săptămână. 
Din perspectiva actuală, consider la fel ca și înainte că programul școlar pentru copilul dvs. va 
avea loc începând cu data de 18.1.2021 în cadrul școlii, deci în regim de predare cu prezență 
– însă nu am nicio garanție pentru acest lucru.  

Evident, activitatea școlară viitoare va fi însoțită în continuare de măsurile de igienă de până 
acum. Însă prin utilizarea unei proceduri de testare noi și regulate va fi posibil pentru noi ca 
prin sprijinul dvs. să creștem siguranța în școală și mai mult. În acest scop mă adresez dvs. în 
această scrisoare. 

Teste individuale menajante pentru eleve și elevi – cu rezultatul în 15 minute 

Din momentul deschiderii școlilor până la vacanțele semestriale, se vor pune la dispoziție 
tuturor școlilor din Austria circa 5 milioane de teste individuale pentru eleve și elevi. Testul 
are două avantaje centrale: Tamponul de recoltare trebuie introdus numai în zona din față a 
cavității nazale și nu necesită un exsudat faringian – motiv pentru care oricine poate efectua 
acest test în mod individual și fără complicații. Rezultatul devine vizibil după 15 minute – 
similar testului de graviditate. Ca și alte teste autonome, testul individual este potrivit mai 
ales pentru detectarea unei încărcături virale ridicate. Aceasta înseamnă, pe de altă parte, că 
persoanele care sunt deosebit de contagioase pot fi detectate rapid. 

Elevii din clasele primare și din școlile speciale primesc testele și instrucțiunile de efectuare 
pentru a le duce acasă, toți ceilalți elevi vor efectua testul la școală, sub supraveghere  

Dacă copilul dvs. urmează o școală primară sau specială, veți primi testul și instrucțiunile în 
școala copilului dvs. Ulterior, copilul poate efectua testul acasă, sub supraveghere. Toți 
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ceilalți elevi vor efectua testul în cadrul școlii, sub supraveghere (cadre didactice, medicii 
școlii). 

Testare regulată cel puțin o dată pe săptămână 

Pentru a putea realiza cu ajutorul testelor o rețea de siguranță largă și pe termen lung, 
testările vor fi efectuate desigur în intervale regulate de timp. La început, se va testa o dată 
pe săptămână, se intenționează însă o testare de două ori pe săptămână. 

Declarație de acord a părinților pentru copiii cu vârsta sub 14 ani pentru teste în cadrul 
școlii 

Dacă copilul dvs. are vârsta între 10 și 14 ani și efectuează testul la școală, atunci acesta are 
nevoie de acordul dvs. documentat. Veți primi declarația de acord la școală sau pentru 
descărcare de pe pagina noastră de internet. Vă rugăm să o transmiteți semnată către școala 
copilului dvs.  

Cum funcționează testul? Video de instruire la adresa de internet bmbwf.gv.at/selbsttest  

Pe pagina de internet bmbwf.gv.at/selbsttest găsiți un video scurt și o instrucțiune simplă 
care ilustrează efectuarea testului pas cu pas. Tot pe această pagină este pus la dispoziție 
pentru descărcare un  folder informativ pentru întrebări legate de test – și în mai multe 
limbi. 

Testele individuale sunt voluntare și gratuite 

Testele individuale sunt o ofertă gratuită pentru dvs. și copilul dvs. Nu veți avea de suferit 
consecințe dacă nu acceptați această ofertă. Dar cu cât mai mulți copii participă la această 
testare regulată, cu atât mai sigură devine ziua de școală pentru copilul dvs. și pentru toți 
ceilalți. Vă rog să participați împreună cu copilul dvs. respectiv motivați copilul să participe! 

Al dvs.  

Heinz Faßmann 

 

 

 

Ministru federal al educației, științei și cercetării 
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Traducerea folderului informativ pentru părinți/tutori legali din limba 
germană cu titlul: „Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler“ 

Pagina titlu: 

Teste antigen individuale pentru eleve și elevi - bmbwf.gv.at/selbsttest   

✓ Tamponul introdus în nas numai 2 centimetri 
✓ scurt și nedureros 
✓ rezultatul în 15 minute 
✓ o dată pe săptămână 
✓ voluntar 
✓ gratuit  

Conținut: 

Stimați părinți, stimați tutori legali, 

Chiar dacă în Austria au început vaccinările anti-corona, în cadrul activității școlare, virusul 
ne va mai însoți încă câteva luni. Prin utilizarea regulată în școli a noului test antigen 
individual, putem însă să mai creștem încă foarte mult siguranța în viața cotidiană școlară. 
Condiția pentru acest lucru este participarea numeroasă a elevelor și elevilor. Prin urmare: 
Vă rugăm să motivați copilul dvs. să participe la noile autotestări care sunt din principiu 
voluntare! Fiindcă obiectivul este: ÎMPREUNĂ în lupta împotriva virusului! 

Acest folder explică dintr-o privire ce trebuie să știți dvs. și copilul dvs. despre testul antigen 
individual. 

Al dvs. Minister Federal al Educației, 

Științei și Cercetării (BMBWF) 

Ce este testul antigen individual? 

Testul antigen individual, ca și alte teste rapide, poate indica într-un interval de numai 15 
minute dacă persoana testată este infectată cu Corona sau nu la momentul testării. 

Prin rapiditatea sa și modalitatea simplă de efectuare, testul individual poate aduce o 
contribuție esențială la limitarea pandemiei. Ce este nou la acest test, este că poate fi 
efectuat personal de persoana testată. 

De ce persoana testată poate efectua testul personal? 

Testul antigen individual are față de alte teste rapide un avantaj central în modul de 
efectuare: tamponul nu mai trebuie introdus adânc în cavitatea nazală superioară ci numai la 
o adâncime de 2 centimetri în fiecare nară. Această utilizare simplă face posibil ca și un 
nespecialist să poată efectua testul. 
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Unde poate copilul meu să efectueze acest test? 

Dacă copilul dvs. urmează o școală primară sau o școală specială, veți primi kitul de testare 
inclusiv instrucțiunea direct de la școală și puteți să efectuați testul acasă.  

Dacă copilul dvs. urmează o școală secundară, treapta inferioară a unui liceu sau o școală 
medie sau un liceu, acesta poate efectua testul la școală. 

Cum se face testul individual? 

La pagina de internet bmbwf.gv.at/selbsttest găsiți un video de instruire și o instrucțiune 
simplă pentru efectuarea testului. 

Cum se efectuează testul la școală? 

La școală, testele se pot efectua în cadrul colectivului clasei într-un interval de timp de circa 
45 de minute. În timpul testării va fi aerisită încăperea. Elevii pot fi împărțiți în grupele A și B. 
Mai întâi se testează grupa A, grupa B poartă în continuare masca de protecție buco-nazală. 
Apoi se testează grupa B, grupa A poartă masca de protecție buco-nazală. În principiu, școlile 
pot decide autonom unde vor să efectueze testările – astfel este posibilă și o sală de sport. 
Important este ca încăperea să fie bine aerisită, să fie asigurată distanța față de persoana 
testată și – după cum se obișnuiește actualmente începând cu treapta întâi de liceu – să fie 
purtată o mască de protecție buco-nazală de către toți cei care în acel moment nu 
efectuează testarea. 

Cât de des se face testul individual? 

Testările vor fi oferite la început o dată pe săptămână, iar pe termen lung, de două ori pe 
săptămână. 

Cu ce condiție poate efectua copilul dvs. testul individual la școală? 

Pentru copiii cu vârsta de sub 14 ani este nevoie de o declarație de acord a părinților 
conform căreia copilul lor are voie să facă testul la școală. Părinții elevilor din școlile 
secundare sau din treapta inferioară a colegiilor primesc declarația de acord la școală sau o 
găsesc pentru descărcare aici: bmbwf.gv.at/selbsttest . Vă rugăm să duceți această 
declarație semnată la scoală. 

Ce se întâmplă dacă rezultatul testului este pozitiv? 

În cazul în care copilul dvs. a făcut testul acasă, vă rugăm să contactați numărul 1450.  

În cazul în care copilul dvs. a primit la școală un rezultat pozitiv, veți fi contactat/-ă de școală. 
Aceasta informează și 1450 și autoritatea sanitară locală. 
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Testul individual este voluntar și gratuit? 

Da. Nu vor exista consecințe pentru dvs. sau copilul dvs. dacă nu acceptați oferta de testare. 
Dar cu cât sunt mai mulți copii care participă regulat, cu atât mai sigură este viața școlară de 
zi cu zi pentru fiecare copil. 

Aveți întrebări? 

bmbwf.gv.at/selbsttest  
Corona-Hotline al BMBWF: 
0800/21 65 95 
Serviciul pentru cetățeni al BMBWF: 
 0800/20 56 76 
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