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Do rodziców i opiekunów prawnych

Liestal, 10 lutego 2021

Seria testów COVID-19 («Testowanie w Baselland na szeroką skalę») w szkołach

Szanowni rodzice, szanowni opiekunowie prawni
Pandemia koronawirusa nadal trwa. Również w szkołach dochodzi do zakażeń, ponieważ dzieci
wraz z nauczycielami regularnie się spotykają, co sprzyja rozprzestrzenianiu zakażenia. Po
wykryciu ognisk koronawirusa niektóre szkoły zostały już zamknięte, a uczniowie, ich rodziny i
nauczyciele musieli przejść kwarantannę.
Badania naukowe pokazują, iż między innymi ludzie bez rozpoznawalnych objawów przyczyniają
się do rozprzestrzeniania wirusa. Ponadto w kantonie Basel-Landschaft potwierdzono tymczasem
obecność zmutowanych wirusów COVID-19. Aby można było zidentyfikować i odizolować
zarażone osoby, wymagane są systematyczne i szeroko zakrojone testy.
Na początku lutego kanton rozpoczął w wybranych szkołach program „Testowanie w Baselland na
szeroką skalę”. Seria systematycznych testów jest obecnie rozszerzana na wszystkie szkoły w
kantonie.
W programie „Testowanie w Baselland na szeroką skalę” uczniowie i nauczyciele raz w tygodniu
są testowani w celu wykrycia zakażeń koronawirusem. Udział w projekcie jest absulutnie
dobrowolny. Rezygnacja z udziału Państwa dziecka nie pociąga za sobą żadnych konsekwecji.
Procedura testowa oparta jest na próbce śliny (nie na wymazie z nosogardzieli), którą można
pobrać całkowicie bezboleśnie: Dziecko płucze gardło roztworem soli (0,9% NaCl) i wypluwa go do
probówki.
Testy przeprowadzane są na zajęciach raz w tygodniu i całkowicie anonimowo. Próbki pobrane w
klasie są łączone (tzw. pulowanie) i otrzymują wyłącznie nazwę szkoły uczestniczącej i numer
seryjny. Tym samym nie ma możliwości bezpośredniego wskazania, które dziecko jest zarażone.
Spulowana próbka jest testowane za pomocą analizy PCR, która ma wysoką czułość. Próbkę
ocenia się po około 6 do 10 godzin od przyjęcia do laboratorium. Szkoła zostaje następnie
poinformowana drogą mailową o wynikach testu próbki spulowanej; wyniki otrzymają Państwo od
wychowawcy klasy dziecka. Jeśli próbka zbiorcza jest pozytywna, odpowiednie dzieci /
nauczyciele muszą zostać przebadani indywidualnie tego samego lub następnego dnia. Drugi test

jest obowiązkowy. Test odbywa się w stacji badawczo-kontrolnej Feldreben w Muttenz lub w jednej
z placówek zewnętrznych. W takim przypadku konieczne jest wprowadzanie pacjenta do systemu
administracji.
Udział w programie jest bezpłatny. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo wziąć w
nim udział i chcielibyśmy podziękować za wsparcie w walce z pandemią koronawirusa.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące programu, prosimy o kontakt z wychowawcą
klasy Państwa dziecka.
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