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Modificarea procedurii de testare pentru coronavirus începând cu 28 februarie 2022 

 

 
Dragi părinți, 

dragi tutori legali, 
 

mă adresez astăzi dumneavoastră pentru a vă informa din timp cu 
privire la o modificare esențială a procedurii de testare pentru 
coronavirus pentru copiii dumneavoastră în școlile primare și generale 
din Nordrhein-Westfalen începând cu 28 februarie 2022. 

 
După cum știți, procedura de testare orală rapidă implementată cu 

succes timp de luni de zile odată cu creșterea numărului de infecții în 

rândul populației, a trebuit schimbată în termen foarte scurt. Această 

modificare a fost impusă de prioritizarea evaluării prin testare ca urmare 

a noilor reglementări federale privind testarea, precum și a dificultăților 

întâmpinate de laboratoarele implicate din anumite regiuni. Drept 

urmare, această modificare a generat incertitudini în multe familii în 

cazul unui test PCR de grup pozitiv. Aș dori să folosesc această 

scrisoare și pentru a-mi cere scuze pentru comunicarea intempestivă 

privind ajustarea procedurii de testare și dificultățile pe care aceasta vi 

le-a cauzat dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. 

 
Am luat măsuri de precauție pentru a pune capăt incertitudinilor 

asociate cu testarea în grup. În mod concret, acest lucru înseamnă că 

la finalul lunii februarie se va modifica sistemul de testare din școlile 

primare și generale. 
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Începând cu ziua de luni, 28 februarie 2022, numai școlarii care nu au 

fost încă imunizați, adică acei copii care nu sunt nici vaccinați complet, 

nici recuperați, vor efectua un auto-test antigen de trei ori pe 

săptămână, în afara școlii, adică de regulă acasă. 

 
Școlarii care nu au fost imunizați primesc din partea școlii auto-teste 

antigen, cu care trebuie să se testeze acasă luni, miercuri și vineri, 

înainte de a merge la școală, cu ajutorul dumneavoastră. Testele pot fi 

efectuate și în seara prealabilă. 

 
În calitate de părinți, dumneavoastră garantați o singură dată că cele 

trei teste săptămânale vor fi efectuate în mod regulat și corespunzător 

la începutul noii proceduri de testare și dați copiilor dumneavoastră un 

certificat corespunzător pentru școală până la 28 februarie 2022. 

Alternativ, se poate furniza în continuare un certificat de la un centru de 

testare cu privire la un test rapid antigen negativ (așa-numitul test 

pentru cetățeni). Și un astfel de test pentru cetățeni este valabil 24 de 

ore. 

 
În cazul în care există o suspiciune rezonabilă a unei posibile infectări 

cu coronavirus la un copil din școală (de ex. pe baza indiciilor privind o 

testare insuficientă sau a simptomelor existente), școala poate efectua 

o testare cu un auto-test antigen la începutul a orelor. 

 
Testele antigen sunt furnizate de administrația landului și sunt distribuite 

copiilor la nivel de școală. Procedura specifică vă va fi explicată de 

școală. 

 
Am încredere în responsabilitatea dumneavoastră și plec de la ideea că 

vă trimiteți copiii la școală doar cu un rezultat negativ al testului. 

 
De asemenea, începând cu ziua de luni, 28 februarie 2022, obligația de 

testare în toate școlile pentru copiii care au fost deja imunizați va fi 

ridicată. Cu toate acestea, copiii dumneavoastră complet vaccinați sau 

recuperați pot continua să participe voluntar la testări. Aceasta este o 

decizie strict personală. Și aceste teste vi se vor oferi de către școală. 

 
Sunt conștientă și regret faptul că, în cursul pandemiei, dumneavoastră 

ca familii și copiii dumneavoastră v-ați confruntat în mod repetat cu 

provocări speciale. În special tinerii noștri au trebuit adesea să renunțe 

la atâtea lucruri care fac parte din procesul de creștere. Vă asigur că voi 

continua să fac tot ce îmi stă în putință pentru a menține cât mai 

scăzută povara asupra copiilor și, în același timp, pentru a le permite să 

meargă la școală, ceea ce este atât de important. 
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Aceasta include menținerea neapărat a predării față în față, care este în 

prezent asigurată și prin testarea și purtarea măștilor. Din ce în ce mai 

mulți pediatri și psihologi pediatrici sfătuiesc ca școlile să revină la mai 

multă normalitate. După cum arată lucrurile în prezent, presupun că va 

exista o relaxare suplimentară dacă traiectoria ratei de infecție continuă 

să scadă. 

 
Fac apel la dumneavoastră, ca părinți și tutori, să vă vaccinați dacă nu 

ați făcut-o deja. Vă rugăm să discutați și cu medicul pediatru despre 

posibilitatea de a vă vaccina copiii. 

 
Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră extraordinar ca 

părinți și tutori pe durata acestei pandemii. 

 
Cu stimă, 

 
 
 

 
Yvonne Gebauer 


