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Për prindërit dhe për edukatorët e autorizuar

Liestal, 10 shkurt 2021

Seri e testeve COVID-19 («Testim i gjerë në Baselland») në shkolla

Të dashur prindër, të dashur edukatorë të autorizuar
Pandemia-Corona vazhdon tutje. Gjithashtu edhe shkollat fatkeqësisht preken vazhdimisht nga
virusi, sepse në shkolla njerëzit rregullisht vijnë së bashku në grupe dhe kështu mund të bartet
virusi. Për shkak të shpërthimit të corana-virusit tashmë janë mbyllur plotësisht shkolla të tëra dhe
nxënësit e nxënëset, familjet e tyre dhe mësuesit janë dashur të hyjnë në karantinë.
Studimet shkencore tregojnë se, ndër të tjera, njerëzit edhe pse nuk kanë simptoma të njohura, ata
ndihmojnë në përhapjen e virusit. Në lidhje më këtë, tanimë janë konfirmuar disa viruse të mutuara
të COVID-19 në kantonin e Basel-Landschaft. Në mënyrë që njerëzit e infektuar të identifikohen
dhe të izolohen, për këtë arsye duhet të bëhet testim sistematik dhe i gjerë. Qysh në fillim të
shkurtit, kantoni ka filluar programin «Testimi i gjerë Baselland» në shkollat e zgjedhura. Seria e
testeve sistematike tani po shtrihet në të gjitha shkollat në kanton.
Në programin «Testim i gjerë Baselland», nxënësit dhe nxënëset si dhe mësuesit testohen një
herë në javë për corona-virusin. Pjesëmarrja është krejtësisht vullnetare. Edhe nëse fëmija juaj
nuk merr pjesë në projekt, nuk do të ketë pasoja.
Procedura e testit bazohet në një mostër të pështymës (jo një shtupë nazofaringu), të cilat mund të
merren plotësisht pa dhimbje: Fëmija shpërlan gurmazin me një tretësirë të kripur (0.9% NaCl) dhe
e pështyn në një tub.
Testet bëhen një herë në javë dhe krejtësisht anonime gjatë orës së mësimit. Gjatë testeve
pjesëmarrësve në çdo klasë u jepen tubat e mostrave (i ashtuquajturi bashkim ‘Pooling’) dhe
shënohen emrat e pjesëmarrësve, me emrin e shkollës dhe një numër rendor. Prandaj nuk është e
mundur të nxirren përfundime në lidhje me fëmijët veç e veç.

Mostrat e përbashkëta testohen me një analizë PCR, e cila dëshmon për ndjeshmëri të lartë.
Mostrat e marruara vlerësohen afërsisht 6 deri në 10 orë pas marrjes në laborator. Shkolla do të
informohet për rezultatet e provave të mostrave të përbashkëta me emali; pastaj për rezultatet do
të njoftoheni nga mësuesi i klasës së fëmijës suaj. Nëse ndokush nga provat e përbashkëta

rezulton pozitiv, atëherë fëmijët/mësuesit e prekur duhet të testohen veç e veç në të njëjtën ditë
ose në ditën vijuese. Testi i dytë është i detyrueshëm. Ky test do të bëhet në stacionin e sqarimit
dhe të testeve në Feldreben në Muttenz ose në një nga stacionet e jashtme. Në këtë rast është i
nevojshëm regjistrimi i rregullt në sistemin e administrimit të pacientëve.

Pjesëmarrja në këtë program për ju është falas. Ne do të ishim shumë mirënjohës, nëse pranoni të
merrni pjesë dhe ju falënderojmë shumë për mbështetjen tuaj në luftimin e corona-pandemisë.
Nëse keni ndonjë pyetje tjetër në lidhje me programin, ju lutemi kontaktoni mësuesin e klasës së
fëmijës suaj.
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