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Informacion për prindërit,
të cilët çojnë fëmijët në qendrat e kujdesit ditor ose në kujdesin e dedikuar për fëmijë

Informacion për furnitorët, menaxhmentin,
personelin e
qendrave të kujdesit ditor dhe kujdesin e dedikuar të fëmijëve

Prezantimi i të ashtuquajturave teste "Lolli" për
përdorim personal
Që nga Prilli, ka pasur shpërndarje javore të testeve të shpejta të antigjenit për
punonjësit në qendrat e kujdesit ditor, punonjësit e kujdesit të dedikuar për fëmijët
dhe vetë fëmijët. Ne ju kemi informuar rregullisht në lidhje me to.

Paralelisht ne kemi kontrolluar nëse, përveç testeve të antigjenit për përdorim
personal (vetë-test), të cilat kërkojnë një tampon për zonën e përparme të hundës,
mund të gjenden edhe vetë-teste që janë më të përshtatshme për fëmijët. Testet e
ashtuquajtura "Lolli" janë veçanërisht të përshtatshme për fëmijët, të cilat kryhen
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duke përdorur një garzë dhe një tampon pështyme. Disa produkte tashmë janë
aprovuar si vetë-teste. Prandaj ne kemi vendosur të zëvendësojmë vetë-testet e
mëparshme me teste për vetë-përdorim.

Ne do të fillojmë me dërgimin e testeve këtë javë. Këto teste janë nga kompania
„Shenzhen Watmind Medical“ me emërtimin "SARS-CoV 2 test i shpejtë i antigjenit
për përdorim personal (kolloidales Gold)“.

Udhëzime për përdorimin
Marrja e mostrës bëhet nëpërmjet një tamponi, garza sterile që gjendet në të
rrotullohet për të paktën 10 sekonda nën gjuhë për të paktën 5 herë dhe lyhet
plotësisht me pështymë. Ju lutemi vini re se nuk duhet të hahet ose të pihet asgjë 30
minuta para se të merret mostra. Për informacion më të hollësishëm mbi përdorimin,
ju lutemi referojuni udhëzimeve të bashkangjitura të përdorimit.
Prodhuesi i testeve ka publikuar tashmë përkthime në gjuhë të ndryshme në faqen
e tij kryesore dhe pritet publikimi i gjuhëve të tjera gjatë javës. Përkthimet mund të
kërkohen nën këtë link https://www.medical-schreiner.de/logistik.php .

MKFFI-ja së shpejti do të postojë një video në faqen e saj të internetit që tregon dhe
shpjegon përdorimin e testit për fëmijët dhe prindërit. Kjo video fillimisht ofron një
orientim në lidhje me fëmijën për përdorimin e testit. Video do të shpërndahet në
kanalet e mediave sociale të Ministrisë si Facebook dhe Instagram.

Ashtu si me vetë-testet e deritanishme, vlen edhe në këtë rast se testi mund të kryhet
vetëm nga prindërit kur përdoret tek fëmijët.

Me futjen e këtyre testeve në përdorim, kushtet e përgjithshme të botuara në
Informacionin Zyrtar të datës 8 Prillit 2021 do të vazhdojnë të zbatohen. Vetë-testet
përdoren ende mbi baza vullnetare. Fëmijët testohen në shtëpi nga prindërit e tyre.

Dorëzimi i rezultati të një testi nuk është një parakusht për të marrë punën ose për të
përfituar nga oferta e kujdesit.
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Ju lutemi përdorni mundësitë e testeve si një kontribut në frenimin e mëtejshëm të
shfaqjes së infeksionit dhe në mirëmbajtjen e funksionimit të qendrës së kujdesit ditor
të fëmijës tuaj dhe qendrës së dedikuar të fëmijës tuaj.
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