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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
personelin e

furnitorët,

menaxhmentin,

qendrave të kujdesit ditor dhe kujdesin e dedikuar të fëmijëve

Një produkt tjetër për vetë-testim
Me informacionin zyrtar nga 8 dhe 12 Prill ju kemi informuar për shpërndarjen e testeve
të shpejta të antigjenit. Vetë-testimet e para tani janë në dispozicion të qendrave të
kujdesit ditor dhe punonjësve të kujdesit ditor.

Me këto dërgesa të para, u shpërndanë në ambientet dhe punonjësit e kujdesit ditor
të fëmijëve vetë-testet nga kompania „Hotgen“. Përveç këtyre testeve të shpejta, do të
dorëzohen me dërgesat e radhës vetë-testet nga kompania „LEPU MEDICAL“ me
emrin e produktit „NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest“. Këto
teste janë aprovuar gjithashtu nga Instituti Federal për Barna dhe Produkte Mjekësore
për vetë-aplikim nga Laien. Ato janë të ndryshme nga vetë-testet „Hotgen“, por cilësia
e tyre është po aq efektive.

Udhëzime për përdorim
Mund të zbuloni se udhëzimet për përdorimin e testeve janë të ndryshojnë në disa
pjesë. Ju lutemi vini re se udhëzimet për përdorim dhe në veçanti thellësitë e niveleve
të dhëna atje janë gjithmonë të orientuara drejt përdorimit nga të rriturit. Për fat të keq,
nuk ka udhëzime të veçanta për fëmijët. Për të gjitha testet vlen fakti që ato sigurisht
që mund të kryhen vetëm nga prindërit.

Shkopi i marrjes së mostrave duhet të futet vetëm në pjesën e përparme të hundës
së fëmijës suaj. Thellësia e marrjes së mostrave varet shumë nga madhësia e hundës
së fëmijës suaj.
Bashkangjitur do të gjeni udhëzimet për përdorimin e produktit „NASOCHECKcomfort
SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest“ nga firma „LEPU MEDICAL“.

Përveç kësaj, në linkun e mëposhtëm gjendet në dispozicion një video nga prodhuesi:

https://www.lepu-medical.de/nasocheck/

Ministria për Fëmijët, Familjen, Refugjatët dhe Integrimin e
Landit të Nordrhein-Westfalen

