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Nowe, bardziej czułe testy do samodzielnego wykonywania przeznaczone dla uczniów 
szkół średnich typu Mittelschule, AHS-Unterstufe i Polytechnische Schule 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

od stycznia 2021 r. około 1,2 mln uczniów i pracowników szkół w Austrii wykonuje kilka razy 
w tygodniu samokontrolę antygenową. Testy te stały się istotnym środkiem w walce z 
pandemią, nie tylko dla szkół, ale dla całej ludności Austrii. Regularne i zakrojone na szeroką 
skalę przeprowadzanie testów pozwala na bieżąco monitorować występowanie zakażeń w 
szkołach oraz - co niezwykle ważne – przede wszystkim „wychwytywać" osoby wysoce 
zakaźne. W ten sposób do tej pory w szkołach w całej Austrii wykryto ponad 6 000 zakażeń 
typu Covid-19. 

Kiedy na początku tego roku wprowadziliśmy ten rodzaj samokontroli w szkołach, wszyscy 
razem wkroczyliśmy na nieznany teren. Dziś, mniej więcej trzy miesiące po rozpoczęciu tych 
testów, stały się one elementem codzienności, który nas chroni - i - który pozwala Waszym 
dzieciom uczęszczać do „swojej" szkoły, przynajmniej przez kilka dni, pomimo 
wprowadzonych w ostatnim czasie lockdownów. Dziękuję Wam, Waszym dzieciom i 
wychowawcom za wspólny wysiłek i współpracę! 

Nowy, bardziej czuły test do samodzielnego wykonywania dla Waszych dzieci 

Obecnie chciałbym Was poinformować, że w przyszłości udostępnimy uczniom szkół średnich 
typu Mittelschule, AHS-Unterstufe i Polytechnische Schule bardziej czuły test o nazwie Flowflex 
wyprodukowany przez firmę ACON. „Bardziej czuły" oznacza, że przy zastosowaniu tego testu 
zachodzi jeszcze większe prawdopodobieństwo wykrycia choroby Covid-19 niż miało to 
miejsce przy poprzednio stosowanym teście. Starsi uczniowie i personel pedagogiczny 
posługują się takimi testami już od początku akcji testowania. Dla młodszych uczniów 
zaczęliśmy od testu antygenowego, który jest nieco łatwiejszy w użyciu. Teraz, kiedy uczniowie 
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mają już wystarczająco dużo wprawy, możemy również przejść na ten bardziej czuły test w 
grupie wiekowej 10-14 lat. 

W jaki sposób przeprowadzany jest nowy test do samokontroli? 

Proste instrukcje dotyczące nowego testu, a także osobny film wideo wyjaśniający, jak 
wykonać taki test, można znaleźć na stronie www.bmbwf.gv.at/selbsttest . Nowy test różni 
się od poprzedniego tym, że patyczek testowy po znanym już wymazie z nosa jest wkładany 
do probówki z płynem buforowym, podczas gdy w poprzednim teście patyczek wkładano do 
karty testowej. Po kilkukrotnym obróceniu patyczka w probówce, należy probówkę zamknąć 
i wstrząsnąć. Następnie należy otworzyć nakrętkę i wkroplić cztery krople cieczy do 
zagłębienia w kasecie testowej. W praktyce oznacza to, że nowy test wymaga nieco więcej 
zręczności. Teraz, gdy Wasze dziecko jest już "profesjonalistą w testowaniu", opanuje z 
łatwością ten „wyższy stopień” samodzielnego testowania! 

Kiedy Twoje dziecko zacznie wykonywać nowy test w szkole? 

Do szkół dotarła już pierwsza dostawa z nowymi testami dla uczniów. Początkowo jednak 
stosowane będą nadal dotychczasowe testy, które znajdują się w placówkach szkolnych. Po 
ich wyczerpaniu szkoła Waszego dziecka zacznie używać nowych testów. 

Życzę Wam i Waszej rodzinie, abyście dalej mieli wiele siły w tym trudnym czasie! Także w 
szkole trzymajmy się nadal razem! Tylko wspólnymi siłami możemy przetrwać ten kryzys! 

Łączę serdeczne pozdrowienia, 

Heinz Faßmann 
Minister edukacji, nauki i badań naukowych 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest

