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Dunaj, 9. 1. 2021

Redni, brezplačni hitri testi v samoizvedbi za dijakinje in
dijake v Avstriji – bmbwf.gv.at/selbsttest
Dragi starši in vzgojni upravičenci!
Zdaj, ko se je začelo cepljenje proti koronavirusu v Avstriji, lahko vsi nekoliko lažje zadihamo.
Hkrati je pred nami še nekaj mesecev življenja z virusom. Vem, da v teh dneh pričakujete
možnost dolgoročnega načrtovanja. Žal se številke okužb kljub zaprtju države ne razvijajo
tako, da bi dopuščale načrtovanje za daljše obdobje kot en teden. Z današnjega stališča še
naprej izhajam iz predpostavke, da bo pouk za vašega otroka z 18. 1. 2021 znova potekal v
šoli, torej kot pouk v fizični prisotnosti vseh udeležencev, vendar tega ne morem jamčiti.
Pouk bo v tem času seveda potekal ob dozdajšnjih higienskih ukrepih. Z uporabo novega,
rednega testa nam bo omogočeno, da z vašo podporo povečamo varnost v šoli. V ta namen
se na vas obračam s tem dopisom.
Preprosti hitri testi v samoizvedbi za dijakinje in dijake – rezultat čez 15 minut
Od dneva odprtja šol do semestrskih počitnic bomo v vseh šolah v Avstriji dali na voljo pet
milijonov hitrih testov v samoizvedbi za dijakinje in dijake. Osrednji prednosti testa sta dve:
Palčico je treba vnesti zgolj v sprednji del nosne votline in bris v grlu ni potreben, zaradi
česar lahko vsakdo izvede test sam na preprost način. Čez 15 minut se prikaže rezultat –
podobno kot pri testu nosečnosti. Kot drugi hitri testi je tudi ta test v samoizvedbi primeren
za dokazovanje visoke obremenitve z virusom. To pomeni, da je mogoče hitro ugotoviti zelo
kužne osebe.
Učenci in učenke ter učenci in učenke posebnih šol prejmejo teste in navodila za izvedbo
testov za domov, dijaki in dijakinje pa se bodo testirali pod nadzorom v šoli.
Če vaš otrok obiskuje osnovno šolo ali posebno šolo, boste prejeli test in navodila za
uporabo v šoli vašega otroka. Otrok lahko test izvede doma pod vašim nadzorom. Dijaki in
dijakinje bodo test izvedli v šoli pod nadzorom pedagogov in pedagoginj ter šolskih
zdravnikov in zdravnic.
Redno testiranje vsaj enkrat tedensko
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Da bomo s testom vzpostavili dolgoročno in široko varnostno mrežo, jih bomo seveda izvajali
v rednih presledkih. Na začetku jih bomo izvajali enkrat tedensko, naslednji cilj pa je
testiranje dvakrat tedensko.
Izjava o soglasju staršev dijakov do 14. leta starosti za testiranje v šoli
Če je vaš otrok star od 10 do 14 let in bo test izvajal v šoli, potrebuje vaše dokumentirano
soglasje. Izjavo o soglasju boste prejeli v šoli ali jo lahko prenesete z naše spletne strani.
Prosimo, da jo posredujete podpisano šoli vašega otroka.
Kako deluje test? Video z navodilom je na voljo na naslovu bmbwf.gv.at/selbsttest.
Na spletni strani bmbwf.gv.at/selbsttest sta na voljo kratek videoposnetek in preprosto
navodilo, ki ponazarja izvedbo testa po korakih. Na tej strani je na voljo za prenos tudi
informacijska zloženka za vprašanja glede testa – tudi v več jezikih.
Testi v samoizvedbi so prostovoljni in brezplačni
Testi v samoizvedbi so brezplačna ponudba za vas in vašega otroka. Če ponudbe ne boste
sprejeli, ne bo nobenih posledic. Vendar, čim več otrok se bo udeležilo rednih testov, tem
varnejši bo šolski vsakdan za vašega otroka in za vse druge. Prosim vas, da se ga udeležite s
svojim otrokom oz. da otroka spodbudite k udeležbi.
Vaš

Heinz Faßmann
zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje
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Prevod nemške informacijske zloženke za starše/vzgojne upravičence z
naslovom: »Antigenski testi v samoizvedbi za dijakinje in dijake«
Ovoj:
Antigenski testi v samoizvedbi za dijakinje in dijake bmbwf.gv.at/selbsttest
✓
✓
✓
✓
✓
✓

s palčico samo 2 centimetra v nosnico
kratko in neboleče
rezultat čez 15 minut
enkrat tedensko
prostovoljno
brezplačno

Vsebina:
Spoštovani starši, spoštovani vzgojni upravičenci,
čeprav se je začelo cepljenje proti koronavirusu v Avstriji, nas bo virus v šoli spremljal še
nekaj mesecev. A z redno uporabo novega antigenskega testa v samoizvedbi v šolah lahko
občutno povečamo varnost v šolskem vsakdanu. Predpogoj za to je številčna udeležba
dijakinj in dijakov. Zato prosimo, da svojega otroka spodbudite, naj se udeleži novega,
načeloma prostovoljnega testa v samoizvedbi. Proti virusu se je namreč treba boriti SKUPAJ.
Predstavitev v zloženki vam in vašemu otroku nazorno pojasni, kaj je treba vedeti o
antigenskem testu v samoizvedbi.
Vaše zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje (BMBWF)

Kaj je antigenski test v samoizvedbi?
Antigenski test v samoizvedbi kot vsi drugi hitri testi lahko v samo 15 minutah pokaže, ali je
testirana oseba med testiranjem okužena s koronavirusom ali ne.
Test v samoizvedbi lahko zaradi hitrosti in preproste izvedbe v šoli bistveno prispeva k
zajezitvi pandemije. Novost tega testa je, da ga lahko izvede testirana oseba sama.

Zakaj lahko testirana oseba sama izvede test?
Osrednja prednost antigenskega testa v samoizvedbi je v primerjavi z drugimi hitrimi testi v
načinu izvedbe. Palčico je treba poriniti samo še 2 centimetra v vsako nosnico, ne v zgornji
del nosne votline. Preprosta uporaba omogoča, da lahko tudi nestrokovnjaki sami izvedejo
test.

Kje lahko moj otrok izvede test?
Če vaš otrok obiskuje osnovno šolo ali posebno šolo, boste v šoli prejeli pribor za testiranje z
navodilom in test lahko izvedete doma.

Informationsfolder zum Selbsttest für Eltern und Brief des Herrn Bundesministers an die Eltern - Slowenisch

Če vaš otrok obiskuje srednjo šolo, nižjo gimnazijo (AHS) ali srednjo oz. višjo šolo, lahko test
izvede v šoli.

Kako se izvede test v samoizvedbi?
Na naslovu bmbwf.gv.at/selbsttest boste našli videoposnetek in preprosto navodilo za
izvedbo testa.

Kako se izvede test v šoli?
V šoli se test lahko izvede za celotni razred v obdobju 45 minut. Med testiranjem se prostor
prezrači. Dijakinje in dijaki se lahko razdelijo v skupini A in B. Najprej se bo testirala skupina
A, medtem ko skupina B še naprej nosi maske. Potem se testira skupina B, medtem ko
skupina A nosi make. Načeloma šole lahko avtonomno odločajo o tem, kje bodo izvedle
teste, mogoča je tudi izvedba v športni dvorani. Pomembno je, da je prostor dobro
prezračen, da se upošteva razdalja do testirane osebe in – kot je običajno na prvi sekundarni
stopnji – da vsi, ki se v tem trenutku ne testirajo, nosijo maske.

Kako pogosto se izvaja testiranje v samoizvedbi?
Na začetku se bo test izvajal enkrat tedensko, dolgoročno pa je testiranje predvideno
dvakrat tedensko.

Pod katerim pogojem lahko vaš otrok izvede test v samoizvedbi v šoli?
Za otroke do štirinajstega leta je potrebna izjava o soglasju staršev, da se otrok lahko udeleži
testiranja v šoli. Starši dijakov in dijakinj srednje šole ali nižje stopnje gimnazije (AHS) bodo
prejeli izjavo o soglasju v šoli ali za prenos na naslednjem naslovu: bmbwf.gv.at/selbsttest.
Prosimo, da izjavo prinesete podpisano v šolo.

Kaj se zgodi ob pozitivnem rezultatu testa?
Če je vaš otrok izvedel test doma, prosimo, da pokličete številko 1450.
Če bo rezultat testiranja vašega otroka v šoli pozitiven, se bo šola povezala z vami. Šola bo
obvestilo posredovala tudi na telefonsko številko 1450 in krajevnemu zdravstvenemu uradu.

Ali je test v samoizvedbi prostovoljen in brezplačen?
Da. Za vas ali vašega otroka ni posledic, če se testiranja ne udeležite. Vendar, čim več otrok
se bo testiranja redno udeleževalo, tem varnejši bo šolski vsakdan za vsakega otroka.

Imate kako vprašanje?
bmbwf.gv.at/selbsttest
Koronska telefonska linija ministrstva BMBWF: 0800/21 65 95
Servis za državljanke in državljane ministrstva BMBWF: 0800/20 56 76
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