
 

 

 

Informații generale referitoare la „testul Lolli“ 
 
Dragi părinți, 
 
nemijlocit după vacanța de Paști autotestele firmei Healthcare GmbH au fost puse la 
dispoziția tuturor școlilor de către landul NRW, pentru a se putea depista din timp 
posibile infectări cu SARS-CoV-2 și a se îngrădi răspândirea acestora. Ministerul 
pentru Școală și Educație este conștient de faptul că aceste teste, datorită modului 
cum trebuie tratate, nu pot fi efectuate optim în școlile primare și cele speciale.  
 
De aceea ministerul a examinat, în paralel cu procurarea autotestelor disponibile în 
prezent în școli, o soluție de testare la Coronavirus propice vârstei, copilăriei și 
școlarizării. Clinica universitară din Köln a elaborat în lunile trecute o procedură de 
testare pentru aplicarea la copii din grupe mai numeroase. Această procedură de 
testare este disponibilă exclusiv pentru folosirea în școli primare și speciale.  
 
Legea federală din 22 aprilie 2021 privind „frâna de urgență“ în pandemia Corona a 
prevăzut ca măsură pentru combaterea pandemiei în școli printre altele, testarea de 
două ori pe săptămână a elevelor și elevilor. În landul NRW au loc deja de la intrarea 
în vigoare la 12 aprilie 2021 două teste pe săptămână în școli.  
 
Drept urmare elevele și elevii din școlile primare și speciale sunt testați de două ori pe 
săptămână cu un „test Lolli“ (acadea), care este un test simplu al salivei, efectuat în 
cadrul grupei lor de studiu. Mânuirea testului Lolli este simplă și adecvată vârstei: 
efectiv elevele și elevii sug timp de 30 de secunde un tampon pentru frotiu. 
Tampoanele de frotiu de la toți copii grupei de studiu sunt așezate împreună într-un 
vas colector și evaluate prin metoda PCR ca și probă colectivă anonimizată (așa 
numitul „pool”) deja în ziua respectivă într-un laborator. Această metodă asigură un 
rezultat al testării de mare încredere. Pe lângă aceasta printr-un test PCR poate fi 
constatată o posibilă infecție la un copil cu mult mai devreme decât printr-un test rapid, 
astfel putându-se recunoaște la timp și pericolul unei molipsiri.  
 

• Ce se întâmplă dacă rezultatul unui test prin metoda pooling este negativ? 
Cazul cel mai probabil în viața de zi cu zi al unei testări tip pooling negative înseamnă 
că niciunul dintre copiii grupei testate nu a fost testat pozitiv la SARS-Cov-2. Într-o 
asemenea situație, școala nu va reacționa. Învățământul în schimburi este continuat 
în maniera pe care o cunoașteți. 
 

• Ce se întâmplă dacă rezultatul unui test prin metoda pooling este pozitiv?  
Dacă totuși ocazional apare un rezultat pozitiv al testării pooling, înseamnă că cel puțin 
o persoană din grupa de pooling a fost testată pozitiv la SARS-Cov-2. În această 
situație laboratorul anunță școala. Școala îi informează imediat pe părinții copiilor în 
cauză prin canalele informaționale asupra cărora s-a convenit. Din motive 
organizatorice se poate însă întâmpla ca informarea să fie făcută abia în dimineața 
zilei următoare, înainte de începerea orelor de școală. Conducerea școlii vă 
informează printr-o adresă separată asupra acțiunilor care urmează și pașilor de urmat 
într-o asemenea eventualitate. Dacă este nevoie să se facă un al doilea test, copilul 
dvs. primește cu titlu pur preventiv un set de testare separat pentru testare acasă. Prin 
această procedură niciun copil anume din grupă nu trebuie să-și dezvăluie situația, 
astfel fiindu-i protejate drepturile personalității.  
 



 

 

Vă atenționăm aici tranșant că în cazul apariției unor dificultăți legate de testarea 

ulterioară, părinții sunt obligați să se adreseze medicilor de familie sau pediatri, pentru 

ca aceștia să inițieze toate măsurile necesare în consecință (printre altele comandarea 

unui test PCR, constatarea persoanelor de contact). Participarea la învățământul cu 

frecvență sau la ofertele de învățătură asistată ale școlii devine posibilă într-o 

asemenea situație numai după prezentarea unui test PCR negativ. 

 

Informații suplimentare referitoare la testul Lolli, printre altele și filme explicative, găsiți 

pe paginile portalului educativ: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests  

 

Acest test simplu și a cărui mânuire este foarte rapidă ne ajută pe noi toți să limităm 

mai bine manifestarea infectărilor și să vă dăm dvs. și copiilor dvs. cât mai multă 

siguranță pentru învățatul în cadrul școlii. Legat de acest aspect se deschide și calea 

pentru eleve și elevi precum și pentru dvs. ca părinți spre un plus de fiabilitate și 

regularitate în ceea ce privește frecventarea școlii.  

 

Dacă mai aveți întrebări, vă stăm cu plăcere la dispoziție. 

 

Cu salutări cordiale,  

conducerea școlii 

 


