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Dotyczy: „Corona-Testpass“ – Jak książeczka testów na koronawirusa przeprowadzanych 
samodzielnie w szkołach będzie „biletem wstępu“ dla wszystkich uczniów od 10-go roku 
życia  
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 
Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie! 
 
Spojrzenie w najbliższą przyszłość napawa mnie optymizmem: program szczepień czyni duże 
postępy, liczba zakażeń w Austrii spada z dnia na dzień, od poniedziałku 17 maja br. wszyscy 
uczniowie będą mogli znowu codziennie uczęszczać do szkół, a wszyscy cieszą się, że władze 
wprowadzają coraz szersze poluzowanie obowiązujących dotychczas restrykcji.  
 
Znoszeniu tych restrykcji towarzyszy oczywiście nadal utrzymanie ważnych środków w celu 
zapewnienia ochrony przed zachorowaniem na COVID-19. Oznacza to również, że także od 17 
maja zasadniczym warunkiem dopuszczenia uczniów do nauki stacjonarnej w szkole będą 
nadal regularne samodzielne testy – ale teraz przyniosą one dodatkowe istotne korzyści: 
 
Od przyszłego tygodnia wszyscy uczniowie otrzymają oficjalne, ważne zaświadczenie o 
każdym negatywnym wyniku testu. To zaświadczenie będzie akceptowane np. w 
restauracjach, u fryzjera oraz generalnie wszędzie tam, gdzie osoby od 10-go roku życia będą 
musiały przedstawić negatywny wynik testu. Zalecamy ponadto, aby w lokalach 
gastronomicznych mieć ze sobą także legitymację ucznia, szkolny bilet przejazdu komunikacją 
publiczną lub inny podobny dokument.  
 
Uczniowie poniżej 10-go roku życia nie podlegają aktualnie żadnemu ustawowemu 
obowiązkowi przedstawiania jakiegokolwiek zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. W 
takim przypadku książeczka testów na koronawirusa „Corona-Testpass” to dobrowolna 
dokumentacja dla rodziców i uczniów o przeprowadzonych testach w okresie do końca 
bieżącego roku szkolnego. 
 
Jak działa książeczka testów „Corona-Testpass“ 
 
W nadchodzącym tygodniu (od 17 maja) każdy uczeń otrzyma w szkole książeczkę testów na 
koronawirusa „Corona-Testpass” w formacie harmonijki, w której do końca bieżącego roku 
szkolnego przewidziano miejsce na trzy testy tygodniowo (poniedziałek, środka, piątek). Po 
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każdym samodzielnie przeprowadzonym teście z wynikiem negatywnym uczeń dostanie 
naklejkę do wklejenia na odpowiednim dniu danego tygodnia. Zasadniczo testy w szkołach 
będą przeprowadzane w poniedziałki, środy i piątki rano przed rozpoczęciem lekcji, tak więc 
każdy uczeń wykonujący regularnie te testy będzie dysponował od poniedziałku do niedzieli 
rano ważnym zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu. Okres ważności negatywnego 
wyniku testu na koronawirusa wynosi – podobnie jak w przypadku testów wykonywanych w 
publicznych punktach testowania lub aptekach – 48 godzin od momentu wystawienia 
zaświadczenia. 
 
Jak wygląda książeczka testów „Corona-Testpass” 
 
Na stronie naszego ministerstwa www.bmbwf.gv.at/coronatestpass można zapoznać się ze 
wzorem graficznym tej książeczki, zanim w przyszłym tygodniu każdy uczeń i każda uczennica 
otrzyma w szkole własny egzemplarz. 
 
W odniesieniu do szaty graficznej tej książeczki testów pozwolę sobie jeszcze nadmienić, że 
przede wszystkim z myślą o młodszych uczniach umieściliśmy w niej postać dzielnego 
wojownika ninja, walczącego z COVID-em, aby tak ważne testowanie „w walce z 
koronawirusem” połączyć z elementem zabawy. Dlatego proszę uczniów wyższych klas o 
podejście z przymrużeniem oka do tego „małego bohatera”. W połączeniu z książeczką testów 
wywalczy on dla wszystkich wiele korzyści. 
 
 
Łączę serdeczne pozdrowienia, 

 

Heinz Faßmann 
Minister edukacji, nauki i badań naukowych 
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