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15. januára 2021 

Test a sledovanie NHS: Testovanie COVID-19 pre študentov 

Vážený rodič alebo zákonný zástupca, 

Pracujeme na tom, aby bola naša škola čo najbezpečnejšia. Možno ste počuli, že testovanie osôb bez príznakov koronavírusu 

začína v celej krajine pomocou nových, rýchlejších testov COVID-19 známych ako „testy laterálneho prietoku“. 

Spolu s ďalšími ochrannými opatreniami, ktoré prijímame, pomôžu tieto testy personálu a študentom bezpečne zostať v škole. 

Až jedna tretina ľudí, ktorí majú koronavírus, nemá žiadne príznaky. Testovaním pomôžeme zastaviť šírenie vírusu a pomôžeme 

udržať našu školu otvorenú čo najbezpečnejšie. Test je dobrovoľný, ale povzbudila by som všetkých, aby sa ho zúčastnili. 

Všetkých zamestnancov a študentov stredných škôl, ktorí sa chcú zúčastniť, budeme testovať od týždňa začínajúceho 18. 

januára 2021. Viac informácií nájdete tu information here.  

Ako budú testy fungovať 

Na študentov absolvujúcich test bude dohliadať vyškolený personál. Testy „laterálneho prietoku“ sú rýchle a ľahké pomocou 

tampónu z nosa a hrdla. Výsledky (ktorých testovanie trvá asi pol hodiny) budú zdieľané s rodičom / zákonným zástupcom z 

NHS prostredníctvom mobilného čísla uvedeného na základe súhlasu. 

Sme presvedčení, že tieto testy budú mať vplyv na zachytenie viacerých prípadov v škole, a že existujú dobré vedecké 

dôkazy, že sú zhruba rovnako presné ako testy PCR na zachytenie pozitívnych prípadov. Testy majú nižšiu citlivosť, ale môžu 

pomôcť lepšie zachytiť prípady, keď má človek vyššiu vírusovú záťaž, a preto budeme pravidelne testovať zamestnancov a 

študentov. Je dôležité poznamenať, že negatívny test nevylučuje úplne pozitívny prípad, ale veríme, že chytenie čo najväčšieho 

počtu prípadov bude len prospešné pre našu školu a bude neustále podporovať hygienické a sociálne dištančné 

opatrenia.Testovanie bude ponúkané bezplatne. 

Ďalšie kroky 

Dôrazne odporúčame každému študentovi zúčastniť sa tohto testovacieho programu. Na vykonanie týchto testov vyplňte 

súhlasný a registračný formulár. consent and registration form  Poznámka - pre každé dieťa v škole budete musieť vyplniť 

formulár. 

Formulár sa skladá z dvoch častí - 

            • Súhlas - tento formulár dáva váš súhlas s účasťou vášho dieťaťa na testovaní. 

            • Registrácia - to sú informácie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli vaše dieťa zaregistrovať na test. 

Vyplňte obe časti formulára a odošlite ich čo najskôr, najneskôr do pondelka 18. januára do obeda. 

Celý čas budeme podporovať našich zamestnancov a žiakov, ale kontaktujte nás, ak potrebujete tieto informácie v inom 

jazyku alebo formáte alebo ak máte akékoľvek otázky. Môžete zavolať do kancelárie na čísle 01902 558420 alebo poslať 

e-mail na našu vyhradenú adresu COVID covidinfo@coltohills.co.uk 

S uctou, pani A Stephensová 
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