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Πληροφορίες για γονείς
των οποίων τα παιδιά φροντίζονται σε ημερήσιους παιδικούς σταθμούς και ημερήσια
κέντρα παιδικής μέριμνας

Πληροφορίες
προσωπικό

για

φορείς,

διευθύνσεις,

ημερήσιων παιδικών σταθμών και ημερήσιων κέντρων παιδικής μέριμνας

Εισαγωγή των λεγόμενων «Lolli» τεστ [τεστ
«γλειφιτζούρι»] για προσωπική χρήση
Από τον Απρίλιο διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση παραδόσεις ταχέων τεστ
αντιγόνων για υπαλλήλους σε ημερήσιους παιδικούς σταθμούς και ημερήσια κέντρα
παιδικής μέριμνας καθώς και για παιδιά. Σχετικά με αυτό έχουμε παράσχει τακτικά
πληροφορίες.
Παράλληλα εξετάσαμε εάν, εκτός των τεστ αντιγόνων για προσωπική χρήση
(αυτοδιαγνωστικά τεστ), τα οποία απαιτούν επίχρισμα της πρόσθιας ρινικής
περιοχής, διατίθενται επίσης πιο φιλικά προς τα παιδιά αυτοδιαγνωστικά τεστ.
Ιδιαίτερα κατάλληλα για παιδιά θεωρούνται τα λεγόμενα τεστ «γλειφιτζούρι», τα οποία
διεξάγονται μέσω ενός στυλεού και δείγματος σάλιου. Ορισμένα προϊόντα έχουν εν

τω μεταξύ εγκριθεί ως αυτοδιαγνωστικά τεστ. Γι᾿ αυτό αποφασίσαμε να
αντικαταστήσουμε τα προηγούμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ με τέτοια τεστ για
προσωπική χρήση.
Θα ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομάδα με την παράδοση των τεστ. Πρόκειται για τεστ
της εταιρείας «Shenzhen Watmind Medical» με την ονομασία «SARS-CoV 2 ταχέα
τεστ αντιγόνων για προσωπική χρήση (κολλοειδής χρυσός)».
Οδηγίες χρήσης
Το δείγμα λαμβάνεται χρησιμοποιώντας δείγμα σάλιου, καθώς ο αποστειρωμένος
στυλεός μίας χρήσης περιστρέφεται κάτω από την γλώσσα τουλάχιστον 5 φορές για
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενυδατώνεται πλήρως με σάλιο. Λάβετε υπόψιν ότι
30 λεπτά πριν την λήψη του δείγματος δεν πρέπει να φάτε ή να πιείτε τίποτα. Για
ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την χρήση ανατρέξτε στις συνημμένες οδηγίες
χρήσης.
Ο κατασκευαστής των τεστ έχει ήδη δημοσιεύσει μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες
στην ιστοσελίδα του και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες γλώσσες κατά την
διάρκεια της εβδομάδας. Στις μεταφράσεις οδηγεί ο ακόλουθος σύνδεσμος:
https://www.medical-schreiner.de/logistik.php.
Το Υπουργείο παιδιών, οικογένειας, προσφύγων και ενσωμάτωσης θα δημοσιεύσει
σύντομα ένα βίντεο στον ιστότοπό του, το οποίο θα δείχνει και θα εξηγεί σε παιδιά
και γονείς την χρήση του τεστ. Αυτό το βίντεο παρέχει μια πρώτη καθοδήγηση στα
παιδιά για την χρήση του τεστ. Το βίντεο θα κοινοποιηθεί επίσης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου (Facebook και Instagram).
Όπως και για τα προηγούμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ, ισχύει και για το παρόν τεστ
ότι, κατά την εφαρμογή του σε παιδιά, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από τους
γονείς.
Με την εισαγωγή αυτών των τεστ εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί όροι που
δημοσιεύτηκαν

στις

επίσημες
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2021.

Τα

αυτοδιαγνωστικά τεστ εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση. Τα παιδιά
ελέγχονται στο σπίτι από τους γονείς τους.
Η υποβολή του αποτελέσματος του τεστ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη
εργασίας ή για την αξιοποίηση της προσφοράς μέριμνας.
Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες των τεστ ως συμβολή στην
περαιτέρω συγκράτηση του φαινομένου της λοίμωξης και στην διατήρηση της
λειτουργίας του ημερήσιου παιδικού σταθμού σας και ημερήσιου κέντρου παιδικής
μέριμνάς σας.
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