Základná škola, Hodžova 37, Trenčín 911 01

Organizácia testovania PCR kloktacími testami – ZŠ Hodžova 37, Trenčín.
Vážení rodičia,
na základe prejaveného záujmu o kloktacie PCR testy, si Vás dovoľujem informovať
o organizácii samotného testovania.
Testovanie bude prebiehať v domácnosti, to znamená u Vás doma.

Odber v domácnosti
Žiak vykoná kloktanie v priestoroch svojho bydliska pod dohľadom
zákonného zástupcu. Zodpovedná osoba rozdá deň pred zberom zákonným
zástupcom alebo žiakom testovacie sady, pričom si zapíše do zoznamu,
komu sadu odovzdala. Riaditeľ alebo ním poverená osoba zverejní
inštruktážne video pre zákonných zástupcov na dostupných informačných
portáloch školy (napr. EDUPAGE alebo eŠkola a iné) a zároveň žiakom
alebo ich zákonným zástupcom, ktorí nemajú prístup k internetu,
odprezentuje inštruktážne video v priestoroch školy deň predtým,
ako vykonajú samotný výplach ústnej dutiny žiaka (kloktanie) v
priestoroch bydliska. Riaditeľ alebo ním poverená zodpovedná osoba
inštruuje žiakov, prípadne ich zákonných zástupcov, kde na druhý deň
odovzdajú riadne zabalenú testovaciu sadu spolu so súhlasom na zber
osobných údajov.
Na druhý deň zodpovedá osoba za školu pozbiera všetky testovacie sady
od žiakov, resp. zákonných zástupcov (napríklad po vykonaní ranného
filtra inštruuje žiakov, aby testovaciu sadu vložili do zbernej nádoby a
preberie súhlas na zbere osobných údajov).
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Prebratie testov:
2. – 3. 9. 2021, od triednych pani učiteliek/učiteľov. Testovacia sada sa bude vydávať proti
podpisu zákonného zástupcu/rodiča.

Odber a zabalenie vzorky:
v domácnosti večer 5. 9. 2021 alebo ráno 6. 9. 2021 pred odchodom do školy.
Odber a zabalenie prebieha podľa pokynov v priloženom návode na použitie.

Odovzdanie vzorky:
6. 9. 2021 pri príchode do školy na označenom mieste vo vestibule I. a II. stupňa. Žiaci
vyučujúci sa na Gagarinovej ulici (priestory ŠKD), odovzdajú vzorku poverenému
zamestnancovi vo svojich triedach.

Výsledok vzorky:
do 72 hodín prostredníctvom SMS alebo emailu dostane zákonný zástupca informáciu
o výsledku testu.
Inštrukcie pre jednorázové testovanie PCR kloktacími testami, strana 4:
https://www.minedu.sk/data/att/20512.pdf
Informačný leták/ Návod na použitie :
https://www.minedu.sk/data/att/19109.pdf
Inštruktážne video:
https://testujemeskoly.sk/

S pozdravom

Mgr. Patrik Zelenka
riaditeľ školy
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