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Informação para os pais
cujas crianças são acolhidas em creches ou amas oficiais

Informação para instituições, diretores, pessoal
de creches e amas oficiais

Introdução dos chamados testes "chupa-chupa"
para uso próprio
Desde abril, todas as semanas têm sido entregues testes rápidos de antigénio a
funcionários em creches, amas oficiais e crianças. Temos informado regularmente
sobre isto.

Em paralelo, investigámos se, para além dos testes de antigénio para uso próprio
(autotestes) que requerem um esfregaço da região nasal anterior, estão disponíveis
autotestes mais adequados para crianças. Os chamados testes "chupa-chupa",
realizados através da utilização de um esfregaço e de uma amostra de saliva, são
considerados particularmente adequados para crianças. Entretanto, alguns produtos
foram aprovados como autotestes. Desta forma, decidimos substituir os autotestes
anteriores pelos referidos testes para uso próprio.
Começaremos a entregar os testes esta semana. São testes da empresa "Shenzhen
Watmind Medical" com o nome "Teste rápido de antigénio SARS-CoV 2 para
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autoadministração (ouro coloidal)".
Instruções de utilização
A amostra é colhida através de uma amostra de saliva, onde se roda o esfregaço
descartável esterilizado por baixo da língua 5 vezes, pelo menos, durante 10
segundos, no mínimo, de modo a ficar completamente impregnado com saliva. Ter
em atenção que não se deve comer nem beber nada 30 minutos antes de colher a
amostra. Para instruções detalhadas, consulte as instruções de utilização em anexo.

O fabricante dos testes já publicou traduções noutros idiomas no respetivo site, e
espera-se que mais idiomas fiquem disponíveis no fim desta semana. As traduções
podem

ser

consultadas

nesta

hiperligação

https://www.medical-

schreiner.de/logistik.php.

Em breve, o Ministério publicará um vídeo no seu site, onde mostra e explica às
crianças e aos pais como utilizar o teste. Este vídeo fornece uma orientação inicial
centrada na criança para a utilização do teste. O vídeo também será partilhado nos
canais de comunicação social do Ministério, Facebook e Instagram.

Tal como nos autotestes anteriores utilizados em crianças, o teste só pode ser
realizado pelos pais.

Com a introdução destes testes, as condições básicas publicadas na Informação
Oficial datada de 8 de abril de 2021 continuarão a aplicar-se. A utilização dos
autotestes continua a ser voluntária. As crianças são testadas em casa pelos pais.

A apresentação de um resultado de teste não é um pré-requisito para aceitar um
emprego ou a oferta de acolhimento de crianças.

Aproveite a possibilidade de realização de testes como forma de contribuir para uma
maior contenção da incidência das infeções e para manter o funcionamento da sua
creche ou ama oficial.
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