INFORMACJE W SKRÓCIE

Infografika – szybkie testy dla dzieci od 3. roku życia
Instrukcja dotycząca szybkich testów dla dzieci przedszkolnych

•
•

Od dnia 17.05.2021 r. rodzice mają możliwość przeprowadzania testów u swoich dzieci od 3. roku życia
raz w tygodniu w domu przy użyciu szybkiego testu pałeczkowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Urząd do Spraw Społecznych zapewnia potrzebne testy; rodzice otrzymują je z przedszkoli. Testy są
dobrowolne.
W celu zapoznania się z wykonywaniem testu zalecamy obejrzenie następujących filmów:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ i

•

Przebieg testu:

•

https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0.

Krok 1: Przygotowanie
Zamocować próbówkę (np. w klamerce do
bielizny) i wkropić do próbówki 10 kropli
(0,3 ml) roztworu buforowego.

Krok 2: Pobranie próbki
Wziąć wymazówkę i wprowadzić do nosa dziecka,
Obrócić wymazówką pięć razy. Używając tej samej
wymazówki, postąpić tak samo z drugą dziurką
w nosie.

Krok 3: Postępowanie z próbką
Krok 4: Pokrywka
z kroplomierzem
Wyjąć wymazówkę i szczelnie przykryć
próbówkę pokrywką z kroplomierzem.

Krok 5: Kaseta na próbkę
Wkropić teraz 4 krople do okrągłego otworu
kasety na próbkę.
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Włożyć wymazówkę do próbówki z roztworem buforowym
i obrócić wymazówką w roztworze przynajmniej 6 razy.
Przyciskać przy tym wymazówkę do ściany próbówki.
Pozostawić wymazówkę w próbówce na minutę, potem
mocno ścisnąć dolny koniec próbówki. Następnie wyjąć
wymazówkę i nałożyć szczelnie pokrywkę
z kroplomierzem na próbówkę.

Krok 6: Wynik
Po 15 minutach można odczytać wynik.
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Co zrobić po otrzymaniu wyniku testu?
•
•
•
•
•

Zaleca się wykonywanie testów u dzieci w poniedziałki przed wyjściem do przedszkola oraz dodatkowo
w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, które mogłyby wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2
(patrz niżej – specjalne szybkie testy).
Rodzice informują przedszkole o wyniku testu. Pracownik przedszkola odpowiedzialny za wykonywanie testów
dokumentuje wyniki testów w sposób zanonimizowany (informacja dla przedszkoli: proszę posłużyć się w tym
celu tabelą Excel „Sozialbehörde_Monitoring Kita Eigenschnelltests für Beschäftigte und Kinder ab 3 Jahren”),
W szczególności rodzice muszą niezwłocznie poinformować przedszkole o pozytywnym wyniku testu,
aby można było zlecić test PCR w celu jego potwierdzenia.
Ani rodzice, ani przedszkole nie muszą informować Urzędu do Spraw Zdrowia – jest za to odpowiedzialny
lekarz wykonujący test PCR.
Poniższa grafika podaje szczegółowe informacje o szybkich testach i postępowaniu w przypadku objawów choroby:

Regularne szybkie testy
Raz w tygodniu przed wyjściem do
przedszkola w domu (np. w poniedziałki)

Bardzo dziękujemy za
pomoc!
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oraz w razie potwierdzonego zakażenia w otoczeniu, jeśli Wydział do
Spraw Zdrowia nie uznał Państwa za osobę mającą kontakt z zakażonym,
ale chcieliby Państwo wykonać test u dziecka

POZYTYWNY

NEGATYWNY
Obecnie ryzyko, że
dziecko zaraziło się
wirusem SARS-CoV-2
jest niewielkie. Jest
też możliwe, że
wirusa obecnie nie
można jeszcze
wykryć. Wynik
dotyczy tylko chwili
obecnej. Należy
nadal obserwować,
czy dziecko nie
wykazuje objawów
chorobowych.

Specjalne, wykonywane samodzielnie szybkie testy
w razie wystąpienia takich objawów jak:
Podwyższona temperatura od 37,5 °C / gorączka
•
Katar, kaszel lub wszelkie inne objawy ze strony układu
•
oddechowego
•
bóle głowy i lub kończyn
utrata zmysłu smaku lub powonienia
•
mdłości,
wymioty, biegunka
•

Z dużym prawdopodobieństwem dziecko jest
zakażone koronawirusem!
Rodzice zgłaszają pozytywny wynik testu do
przedszkola.
Dziecko musi odbyć kwarantannę! Usilnie
zaleca się, aby cała rodzina mieszkająca we
wspólnym gospodarstwie domowym udała się
na dobrowolną samoizolację.
Rodzice muszą uzgodnić ponowny test PCR w
ambulatorium oddziału zakaźnego lub z
lekarzem pediatrą. Na termin można
umówić się online pod adresem:
https://eterminservice.de/terminservice lub
pod numerem telefonu 116 117. Dziecko może
opuszczać izolację domową tylko na krótko,
nosząc maskę CPA/FFP2, w celu wykonania
testu PCR. Nie zezwala się na korzystanie ze
środków transportu publicznego.
Szczegółowe informacje otrzymają
Państwo ze swojego Urzędu ds. Zdrowia!
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NEGATYWNY
Dziecko musi
pozostać w domu, aż

upłynie 48 godzin od
ustąpienia objawów.
Jeśli
objawy
dziecka
pogorszą
się,
należy
umówić się na test PCR:
po telefonicznym
uzgodnieniu z lekarzem
pediatrą, lub
uzgadniając termin
pod numerem
telefonu 116 117.

