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Informacje dla rodziców,
których dzieci zostają pod opieką w placówkach opieki dziennej lub w przedszkolach.

Informacje dla świadczeniodawców, kierownictwa oraz pracowników
placówek opieki dziennej oraz przedszkoli.

Wprowadzenie tzw. testów „lizakowych” do samodzielnego stosowania
Od kwietnia wśród opiekunów pracujących w placówkach opieki dziennej, pracowników tych placówek
oraz dzieci przeprowadzane są co tydzień szybkie testy antygenowe. Informowaliśmy o tym regularnie.
Jednocześnie sprawdzaliśmy, czy oprócz testów antygenowych (do samodzielnego stosowania), które
wymagają pobrania wymazu z przedniej części nosa, dostępne są również tego typu testy bardziej
przyjazne dzieciom. Tak zwane testy „lizakowe”, które wykonuje się przy użyciu wacika i próbki śliny
są uważane za szczególnie odpowiednie dla dzieci. Niektóre tego typu produkty są już zatwierdzone
jako testy do samodzielnego wykonywania. W związku z tym zdecydowaliśmy się zastąpić
dotychczasowe testy takimi właśnie testami.
W tym tygodniu rozpoczniemy dostarczanie testów. Ich producentem jest firma "Shenzhen Watmind
Medical" i ich nazwa to "SARS-CoV 2 szybkie testy antygenowe do samodzielnego wykonania (złoto
koloidalne)".
Instrukcja stosowania
Próbkę pobiera się poprzez pobranie śliny. Podczas pobierania próbki sterylny jednorazowy wacik
należy obracać przez co najmniej 10 sekund pod językiem co najmniej 5 razy, aby całkowicie nasączyć
wacik śliną. Należy pamiętać, że na 30 minut przed pobraniem próbki nie należy nic jeść i pić.
Szczegółowe wskazówki znajdują się w załączonej instrukcji obsługi.
Producent testów opublikował na swojej stronie internetowej tłumaczenia na różne języki, a w ciągu
tygodnia mają pojawić się kolejne. Tłumaczenia można znaleźć na https://www.medicalschreiner.de/logistik.php.
MKFFI wkrótce zamieści na stronie internetowej film, który będzie pokazywał i wyjaśniał dzieciom
i rodzicom zastosowanie testu. Ten film dostarczy wstępnych ukierunkowanych na dziecko wskazówek
dotyczących użycia testu. Film zostanie również udostępniony na kanałach społecznościowych
ministerstwa: Facebook i Instagram.
Podobnie jak w przypadku poprzednich testów do samodzielnego wykonania, nowe testy mogą
wykonać tylko rodzice, jeśli test jest przeznaczony dla dziecka.
Po wprowadzeniu testów nadal obowiązują warunki ramowe opublikowane w Informacjach
Urzędowych z dnia 08 kwietnia 2021. Korzystanie z testów będzie nadal dobrowolne. Dzieci będą
testowane w domu przez rodziców. Przedłożenie wyniku testu nie jest warunkiem koniecznym do
podjęcia pracy lub oddania dziecka pod opiekę.
Warto wykorzystać możliwości testowania jako wkład do dalszego ograniczania infekcji i do
utrzymania funkcjonowania placówek opieki dziennej i przedszkoli.
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