Wzór listu informacyjnego BSB do rodziców

Polnisch - język polski

Informacja dla rodziców na temat obowiązkowych szybkich testów dla uczniów od
06.04.2021 – do wysłania przez szkołę
Drodzy rodzice!
Z wielkim niepokojem śledzimy rozwój sytuacji w zakresie liczby zakażeń w Hamburgu i
Republice Federalnej. W ciągu zaledwie kilku tygodni liczba zakażeń wzrosła dwukrotnie. Z
tego powodu Senat Hamburga podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązku przeprowadzania
szybkich testów od 6 kwietnia 2021 r. dla wszystkich uczniów biorących udział w szkolnych
programach nauczania stacjonarnego.
Szybkie testy zwiększają bezpieczeństwo w szkołach, rodzinach i życiu publicznym. Pomagają
one wykryć infekcje na wczesnym etapie i skutecznie zapobiegają potencjalnym epidemiom.
Szybkie testy zakupione przez Radę Szkoły zostały bardzo dokładnie sprawdzone pod
względem medycznym, są łatwe do wykonania, nie są ani bolesne, ani nieprzyjemne.
Stosowanie szybkich testów w hamburskich szkołach rozpoczęto pomyślnie – przebadanych
zostało około 89 procent wszystkich uczniów. Niemniej, wielu rodziców zwróciło się do Rady
Szkoły z prośbą, aby uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych w szkołach wiązało się
z obowiązkowym testom dla ochrony ich dzieci.
Senat przy podejmowaniu swojej decyzji wniosek uwzględnił. Od 6 kwietnia 2021 r. wszyscy
uczniowie przystępujący do zajęć stacjonarnych, egzaminów i testów w szkołach będą
zobowiązani do poddania się łatwemu do wykonania szybkiemu testowi. Uczniowie, którzy
odmówią wykonania samodzielnego testu, nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach
stacjonarnych, lecz będą objęci programem nauki zdalnej.
Dla wszystkich uczniów, którzy przychodzą do szkół, zaplanowano zasadniczo dwa szybkie
testy tygodniowo. Uczniowie zerówek są zwolnieni z obowiązku noszenia masek i poddawania
się testom do odwołania.
Nie ma potrzeby, aby rodzice wyrażali zgodę na przeprowadzenie szybkiego testu, ponieważ
uczniowie przeprowadzają go samodzielnie, a obowiązek uczestnictwa w zajęciach
stacjonarnych nadal pozostaje zniesiony, tzn. rodzice mogą również zdecydować, że ich
dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach zdalnych.
Jeśli wynik szybkiego testu będzie pozytywny, rodzice zostaną natychmiast poinformowani
przez szkołę i poproszeni o odebranie młodszych dzieci ze szkoły. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku szybkiego testu konieczne jest przeprowadzenie tzw. testu PCR w celu potwierdzenia
lub skorygowania wyniku szybkiego testu. W tym celu otrzymają Państwo formularz
zgłoszeniowy oraz informacje, gdzie można zarezerwować termin testu PCR. Do czasu
uzyskania wyników dziecko musi zostać poddane kwarantannie. Szkoła przyjmuje na siebie
obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby do właściwego oddziału sanepidu.
Jeśli wynik testu PCR będzie negatywny, prosimy o poinformowanie nas o tym, a dziecko
będzie mogło wrócić do szkoły, chyba że należy najpierw wyleczyć „zwykłą” infekcję. W
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przypadku pozytywnego wyniku testu PCR i potwierdzenia zakażenia koronawirusem, rodzice
powinni uzgodnić dalsze postępowanie z właściwym oddziałem sanepidu.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Dyrekcja Szkoły
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