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Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

Do

petnoletnich uczniöw i uczennic

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 10. sierpnia 2022 r.

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie,

zwracam si^ do Was, aby z wyprzedzeniem przekazac Warn informacj^ o srodkach

ostroznosci wzwiqzku z koronawirusem, jakie b^dq obowiqzywac wszkolach na
terenie Nadrenii-Pötnocnej Westfalii od 10. sierpnia 2022 r.

Aktualng sytuacj^ pandemicznq charakteryzuje wprawdzie duza liczba zakazeri,
jednakze liczba osöb ci^zko przechodz^cych infekcj^ oraz wymagajqcych hospitalizacji
na oddzia+ach intensywnej terapii nadal utrzymuje si^ na stabilnym, niskim poziomie.

Nalezy tez dodac, ze stopien odpornosci w spoteczehstwie - wtym takze wsröd
uczennic, uczniöw i nauczycieli - znacznie wzröst na skutek szczepien oraz przebycia

choroby. Pozwala to aktualnie na zrezygnowanie ze stosowania powazniejszych
srodköw ochronnych czy ograniczeh w zyciu spotecznym. Na tym etapie pandemii

najwazniejszq rol^ odgrywa odpowiedzialnosc wtasna ludzi oraz ich dotychczasowe
doswiadczenia zwiqzane z koronawirusem. Odnosi siQ to w röwnym stopniu do zycia

codziennego, jak i do przebywania w szkole.
Oczywistym jest, ze zakazenie aktualnie dominujqcg mutacjq wirusa moze wywotac

objawy, ktöre uniemozliwiq uczestnictwo wzaj^ciach lekcyjnych przez kilka dni.
COVID-19 wprawdzie nie rözni si$ wtym aspekcie od innych choröb, ale jednoczesne

zachorowanie wi^kszej liczby uczniöw i nauczycieli moze znacz^co zaburzyc rytm

nauki. Dlatego zalecamy, aby na wtasnq odpowiedzialnosc nadal stosowac sprawdzone
srodki ochrony przed zarazeniem, tym samym przyczyniajqc si^ do minimalizowania

ryzyka, jakie niesie ze sob$ pandemia koronawirusa w placöwkach edukacyjnych.
W szko+ach

kfadzie si$ wi^c zwi^kszony nacisk

na

potrzebe indywidualnego
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regularnego mycia rqk oraz do noszenia maseczki ochronnej. Nadal obowiqzuje zasada

regularnego wietrzenia sal lekcyjnych.
Nowa strategia testowania zaktada wykonywanie testöw w domu, jesli zachodzi taka
potrzeba.Oznacza to, ze w przypadku podejrzenia zachorowania - tzn. wystqpienia

typowych objawöw COVID-19, jakimi sq np. kaszel, katar, böl gardta, utrata

w^chu/smaku, podwyzszona temperatura ciata - prosz^ Was o wykonanie testu
i ewentualne pozostanie w domu.

Testy antygenowe sq zapewniane przez kraj zwiqzkowy. Obowiqzujqca procedura

przewiduje przekazanie uczniom zestawöw testowych, ktörych w razie potrzeby mog^

uzyc w domu w ramach dobrowolnego poddawania si^ testowi. W pierwszym dniu
zaj^c lekcyjnych test mozna wykonac w szkole.
Jesli podczas Waszego pobytu w szkole ze wzgl^du na wystgpienie jednoznacznych

objawöw infekcji drög oddechowych zajdzie uzasadnione podejrzenie potencjalnego

zakazenia koronawirusem, odpowiadajqcy za Was nauczyciel lub opiekun poprosi

o dorazne, samodzielne wykonanie testu antygenowego. Z wykonywania testu
zazwyczaj mozna zrezygnowac wtedy, gdy przedtozycie nauczycielowi potwierdzenie,

ze tego samego dnia przetestowaliscie si^ w domu przed wyjsciem do szkoty, a test dat

wynik negatywny.

Nie musicie zatem wykonywac testu w szkole nawet pomimo wyst^powania objawöw
choroby, jesli w dowolnej formie poinformujecie szkoty, ze wynik testu wykonanego
w domu przed udaniem si^ do szkoty byt negatywny. W takim przypadku koniecznosc
ponownego poddania si^ testowi w szkole zachodzi jedynie po wyraznym nasileniu si^

objawöw.

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!
Dalszq walk^ z pandemiq koronawirusa w szkotach opieram na strategii wspötpracy w duchu

wzajemnego

zaufania

-

pomi^dzy

Wami

i pozostatymi

osobami

zaangazowanymi w funkcjonowanie szkoty. Jestern przekonana, ze opanujemy,

a stopniowo takze zwalczymy pandemic na terenie szköt, jesli kazdy przejmie
odpowiedzialnosc za siebie i innych. Wszyscy wiemy, na czym ona polega. Teraz
musimy skupic si^ na adekwatnym i swiadomym stosowaniu srodköw ostroznosci.

Przyswieca nam jeden cel - chcemy, aby szkoty byty otwartymi miejscami nauki
i spotkah.

ZyczQ Warn udanego i zdrowego rozpocz^cia roku szkolnego 2022/2023.
Z powazaniem

