Bayanlar ve baylar, veliler, veliler, sevgili öğrenciler,
Hof bölgesi, SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıkmasından ve geçen yıl küresel bir salgının
başlamasından bu yana Bavyera ve Almanya'daki en kötü etkilenen bölgelerden biri olmuştur. Mart
2021'in ortalarında, Hof bölgesi ve şehri, uzun süreli kilitlenmeye rağmen hala 300/100.000 > bir
insidansa sahip sıcak noktalar olarak sınıflandırılıyor.
İlçe olarak bu süre zarfında sayısız engel ve sınırlama ile yaşamak zorundayız. Hayata dönebilmek ve
parçalar halinde normale dönebilmek için enfeksiyon olaylarının kontrolünü ele geçirmek hepimizin
çıkarınadır - bunun için işbirliğiniz büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarımızı okullara ve
gündüz bakımevlerine geri getirmek ve kalıcı ve güvenli bir şekilde yeniden açmak için endişeliyiz.
Bunu mümkün kılmak için 08.03.2021 yılından bu yana Wunsiedel bölgesindeki altı ilkokulda gürleme
testleri yapıyoruz. Alternatif yöntemlerden çok daha hoş olan gürlemeli bir test çözümü seçtik.
Numuneler daha sonra bir sonraki okul gününün başına kadar laboratuvarda analiz edilir ve bu da
hızlı testlerden çok daha kesin bir sonuç sağlar. İyi kabulün yanı sıra öğrenci, veli ve öğretmenlerden
gelen olumlu geri bildirimler nedeniyle katılımcı okulların sayısı ve ilgisi sürekli artmaktadır.
Tabii ki, testler gönüllülük esasına dayalıdır. Bu nedenle, çocuğunuzun haftada iki kez bir teste ve
sonraki değerlendirmeye katılabilmesi için izninize ihtiyacımız vardır. Ne kadar çok çocuk katılırsa o
kadar iyi!
Uygulama için, bölge, komşu ilçe Wunsiedel i.F.'deki ilkokullarda gurgling testlerini başarıyla
gerçekleştirmiş olan iki servis sağlayıcı ile birlikte çalışmaktadır.
(Öğretmen ve öğrencilerle ayrıntılı bir tartışmadan sonra olduğu gibi, kapalı belgelerden hala
sorularınız varsa, her zaman emrinizdeyiz. Hof'un çocuklarına birlikte bir parça normallik verelim.)
Okulda sınav nasıl işlir?
Haftada iki okul günü, dersler başlamadan önce SARS-CoV-2 virüsü için bir test gerçekleşir. Bunun için
çocuğunuz 2 tüp alır. Biri sodyum klorür (tuzlu su), diğeri tükürmek içindir. Toplama tüpü (tükürük
tüpü) bir barkoda sahiptir ve daha sonra öğretmen tarafından temassız olarak taranır. Tarama,
barkodu çocuğunuzun QR koduna bağlar (önceden kaydederek oluşturdunuz). Daha sonra öğretmen
sınıfla birlikte temiz havaya çıkar. Çocuğunuz ilk tüpü (A) açar ve içerdiği su ile gürler. Su daha sonra
huni takılı olarak ikinci bir tüpe (B) geri tükürülür. Çocuğunuz tüpü kapatır ve örneğini toplama
çantasına koyar. Numuneler daha sonra bir kurye tarafından alınır ve laboratuvara götürülür.
Bir ebeveyn olarak önceden ne yapmanız gerekiyor?
Çocuğunuzun düzenli testlere katılabilmesi için https://einfachtesten.sampletracker.eu kayıt
yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt olarak, 30 test için bir onay formu verirler. Bu, herhangi bir
zamanda geri çekilebilir (yani 30 testin süresi dolmadan önce bile).
Test sonucunu nasıl öğrenirsiniz?
Okul sadece olumlu bir "grup bulgusu" varsa onları bilgilendirir.
Çocuğunuzun bir sonraki teste katılabilmesi için, sınav günü arifesine kadar çevrimiçi kayıt yaptırmış
olmanız önemlidir. Kayıt olduktan sonra bir onay e-postası alacaksınız.
Sınava onay vermenize çok memnun oluruz. Düzenli olarak ne kadar çok çocuk test edilebilirse, okul
ailesi için düzenli bir operasyon o kadar hızlı mümkündür. Anlayışınız ve işbirliğiniz için çok teşekkür
ederim.
Lütfen aşağıdaki bağlantıdan 22:00 XXX gününe kadar kaydolun:
https://einfachtesten.sampletracker.eu.

