
Inspectoratul școlar Hof, Schaumbergstr. 14, 95032 Hof, 09281/57325 

 

 

Dragi responsabili ai copiilor, dragi școlari, 

 

Districtul și orașul Hof aparțin din nou celei mai afectate regiuni din Bayern și din Germania, 

de la apariția virusului SARS-CoV-2 asociat cu începutul unei pandemii globale în anul trecut. 

Districtul și orașul Hof sunt la mijlocul lunii martie 2021, în ciuda prelungitului Lockdown, 

clasificate ca și Hotspot.  

Trebuie să trăim în acesta perioadă cu multe constrângeri și limitări. Așadar este interesul 

nostru, să obținem controlul asupra infecțiilor care există și pas cu pas să ne lase să ne regăsim 

viața și să putem să ne întoarcem la normalitate – pentru asta colaborarea cu dumneavoastră 

este foarte importantă. O preocupare deosebită este pentru noi, ca copiii noștri să poată să se 

reîntoarcă în școli și grădinițe și acestea să poată lucra în regim de permanență și în siguranță.  

Pentru a putea face posibil acest lucru, se realizează deja de la începutul lunii martie în 6 școli 

primare din districtul Wunsiedel i.F. testări cu gargară de la firmele „21Dx GmbH“ și „Eurofins 

Deutschland“. Datorită unei bune acceptări, cât și a feedback-ului pozitiv atât din partea 

școlarilor cât și a cadrelor didactice, crește permanent interesul pentru metoda de testare cu 

gargară. Lucrăm deja împreună cu cele 2 firme menționate mai sus la implementarea în orașul 

și districtul Hof a testelor cu gargară care au deja, din experiența adunată de alte școli, 

feedback-uri pozitive.    

Ne-am hotărât asupra acestei metode de testare, pentru că este mult mai agreabilă decât alte 

metode. Probele vor fi analizate în laborator până la începutul următoarelor zile școlare, iar 

rezultatul dat este clar și precis spre deosebire de un test rapid. Bineînțeles testarea este la 

alegerea dumneavoastră. Pentru testare avem nevoie de acceptul dumneavoastră, testarea se 

va întâmpla de 2 ori pe săptămână. Cu cât mai mulți copii colaborează, cu atât mai bine!    

 

Cum se desfășoară testarea în școală?  

În două din zilele școlare din săptămână, o să aibă loc la începutul orelor, testarea pentru 

virusul SARS-CoV-2. Pentru asta copilul dumneavoastră o să primescă 2 tubulețe. Unul este 

umplut cu clorura de sodiu (apă cu sare), celălalt este pentru scuipat. Tubulețele adunate de 

către Inspectoratul școlar Hof, Schaumbergstr. 14, 95032 Hof, 09281/57325 (Tubulețele cu 

scuipat) au un cod de bare și o să fie scanate, făra atingere, de către profesori. După scanare 

se asociază acest cod cu codul QR al copilului dumneavoastră (acesta se emite înainte, o dată 

cu înregistrarea dumneavoastră). Apoi o să meargă cadrul didactic împreună cu clasa afară. 

Copilul deschide primul tubuleț și face garagară cu apa primită. Apa din gură se scuipă în cel 

de-al doilea tubuleț la care se așează o pâlnie. Copilul o să închidă tubulețul și pune proba în 

plasa cu probe. Probele o să fie preluate de către un curier și duse în laborator.      

 



Ce trebuie să faceți în prealabil, ca responsabili ai copiilor?   

Pentru participarea copilului dumneavoastră la testarea periodică, trebuie să vă înregistrați pe 

următorul link https://einfachtesten.sampletracker.eu. Prin înregistrare vă dați acordul pentru 

efectuarea a 30 de testări. Acesta poate fi revocat în orice moment (deci și înainte de 

efectuarea celor 30 de testări).    

 

Cum aflați rezultatul testului?   

Școala vă informează doar în cazul unui „rezultat pozitiv“, așa rămâne tot timpul garantată 

anonimitatea și protecția datelor. Pentru a lua deja, copilul dumneavoastră, parte la testare, 

este important, să vă înregistrați online înainte de prima zi de testare.   

Așadar, vă rugăm să vă înregistrați până în data de 7 aprilie 2021, ora 22:00, pe 

următorul link: https://einfachtesten.sampletracker.eu.  

O să primiți după înregistrare un E-mail de confirmare. Ne bucuram mult de acceptul 

dumneavoastră pentru testare. Cu cât se va testa mai mult și regulat, cu atât mai rapid o să 

fie posibilă desfasurarea normală a școlii. Mulțumim frumos pentru înțelegere și cooperare!  

În cazul în care sunt întrebari din partea dumneavoastră la documentele atașate, cât și la 

proaspetele informații primite de la direcțiune, de la cadrele didactice și școlari, vă stăm cu 

mare drag întotdeauna la dispoziție. 

Haideți să le oferim copiilor normalitatea înapoi! 
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