
Testare pozitivă prin metoda pooling 
 
 
Dragi părinți ai grupei de școlari din clasa …, 
 
ieri / azi a fost efectuată și evaluată în grupa copilului dvs. (denumirea grupei) testarea 

prin metoda pooling cu testul Lolli (acadele).  

 

Laboratorul ne-a comunicat că rezultatul testului prin metoda pooling al grupei din care 

face parte și copilul dvs. s-a dovedit a fi pozitiv. Acesta înseamnă că cel puțin un copil 

din grupă este infectat cu Coronavirus. Nu este neapărat el bolnav, dar ar putea molipsi 

și alte persoane. 

  

Până va putea fi clarificat prin testarea ulterioară care urmează cine anume este 

infectat, toți copiii din grupa respectivă trebuie să rămână deocamdată acasă. Acest 

lucru îi afectează și pe copiii care în mod normal frecventează grupa de asistență la 

învățătură a școlii.  

 

Ca părinți trebuie să faceți în această situație o a doua testare a copilului dvs. în data 

de  … . 

 

Efectuarea testării se desfășoară după cum urmează: 

 

Dvs. ați primit, respectiv copilul dvs. a primit materialele necesare pentru testare pentru 

al doilea test (tampon unic în tub).  

 

1. Copiii sug în dimineața zilei de … timp de 30 de secunde tamponul respectiv 

(acadeaua). 

 

2. Bețigașul se reintroduce apoi în tub, după care aceste se închide și se prevede cu 

numele copilului dvs. 

 

3. Vă rugăm să aduceți tubul până cel târziu la ora …. în data de …. la școală și să-l 

predați la …. . 

 

De la școală toate probele individuale aparținând de grupa testată pozitiv se duc din 

nou la laborator, unde sunt evaluate. Vă rugăm să nu vă lăsați copilul să iasă din casă 

până la primirea de noi informații/instrucțiuni din partea școlii și/sau a instituției 

competente (de ex.  Gesundheitsamt/serviciul de sănătate publică).  

 

Vă atenționăm deja aici că în cazul apariției unor dificultăți (de ex. predare neefectuată 

/ întârziată a tamponului individual; în absența identificării copilului infectat; dacă 

tampoanele individuale sunt deteriorate; la utilizarea greșită a testului) legate de 

această testare ulterioară, dvs. ca părinți sunteți obligați să vă adresați medicului dvs. 

de familie sau medicului pediatru, pentru ca acesta să inițieze toate măsurile necesare 

în consecință (printre altele comandare unui test PCR, constatarea persoanelor de 

contact). În asemenea condiții, participarea la învățământul cu frecvență sau la ofertele 



de învățătură asistată ale școlii devine posibilă numai după prezentarea unui test PCR 

negativ. 

 

 

Cu salutări cordiale,  

conducerea școlii 

 

 

Observație: pasajele imprimate cu scriere cursivă trebuie completate individual de 

școală. 
 


