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Informații pentru părinții
ai căror copii beneficiază de asistență în grădinițe sau în creșe

Informații pentru coordonatorii, structurile de
conducere, personal
din cadrul grădinițelor și al creșelor

Adoptarea așa-numitelor teste „acadea“ pentru
uz personal
Începând cu luna aprilie se realizează livrări săptămânale de teste antigenice rapide
pentru angajații din creșe, grădinițe și copiii. Am informat în mod regulat despre
această situație.
În paralel am verificat dacă, suplimentar față de testele antigen de uz personal (autoteste), care necesită un frotiu prelevat din regiunea nazală frontală, sunt disponibile și
autoteste mai potrivite pentru copii. Așa-numitele teste „acadea”, care se efectuează
folosind un tampon și o probă de salivă, sunt deosebit de potrivite pentru copii.
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Anumite produse au fost autorizate între timp ca autoteste. Prin urmare, am decis să
înlocuim autotestele anterioare cu astfel de teste destinate utilizării proprii.
Vom începe să livrăm testele în cursul acestei săptămâni. Este vorba despre teste
fabricate de către compania „Shenzhen Watmind Medical”, cu denumirea „Test rapid
antigen SARS-CoV 2 pentru uz personal (aur coloidal)”.
Informații cu privire la utilizare
Proba este prelevată de la nivelul unei probe de salivă, scop în care tamponul steril
de unică folosință este rotit de cel puțin 5 ori sub limbă cel puțin 10 secunde și este
îmbibat complet în salivă. Vă rugăm să rețineți că, pentru un interval de 30 de minute
înainte de prelevarea probei, nu este permis consumul de alimente și băuturi. Pentru
informații mai detaliate despre utilizare, vă rugăm să consultați instrucțiunile de
utilizare anexate.

Producătorul testelor a publicat deja traduceri în diferite limbi pe pagina sa de
internet și se estimează că, pe parcursul săptămânii, se vor adăuga și alte limbi.
Traducerile pot fi accesate la acest link https://www.medical-schreiner.de/logistik.php
Ministeriul pentru Copii, Familie, Refugiați și Integrare va posta în scurt timp un
videoclip pe pagina sa web care prezintă și explică pentru copii și părinți cum să
folosească testul. Acest videoclip oferă o orientare inițială orientată în funcție de copii
pentru utilizarea testului. Videoclipul va fi distribuit și pe canalele de socializare ale
ministerului, pe Facebook și Instagram.
La fel ca în cazul autotestelor anterioare, și cu privire la acest test este aplicabilă
prevederea conform căreia este permisă efectuarea acestuia asupra copiilor doar de
către părinți.
Odată cu introducerea acestor teste sunt aplicabile în continuare condițiile generale
publicate în Informațiile oficiale din 8 aprilie 2021. Autotestele sunt folosite în
continuare în mod voluntar. Copiii sunt testați acasă de părinți.
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Prezentarea unui rezultat de testare nu reprezintă o condiție pentru începerea
activității, respectiv pentru valorificarea ofertei de îngrijire a copiilor.
Vă rugăm să valorificați posibilitățile de testare ca o contribuție la eforturile de limitare
suplimentară a extinderii infecțiilor și de menținere a funcționalității creșelor și
grădinițelor dumneavoastră.
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