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15 Ianuarie 2021 

NHS Test and Trace: COVID-19 testări pentru elevi   

Stimate părinte sau tutore, 

Lucrăm pentru a ne menține școala cât mai sigură. Este posibil să fi auzit că testarea pentru cei fără simptome de 

coronavirus începe în toată țara, folosind noi teste COVID-19 mai rapide, cunoscute sub numele de „teste de flux lateral”. 

Împreună cu celelalte măsuri de protecție pe care le luăm, aceste teste vor ajuta personalul și elevii să rămână în siguranță la 

școală. Până la o treime dintre persoanele care au coronavirus nu prezintă simptome. Motiv pentru care, prin testare, vom 

contribui la oprirea răspândirii virusului și la menținerea școlii deschise, cât mai sigur posibil. Testul este voluntar, dar aș 

încuraja pe toți să-l susțină. 

Vom testa toți angajații și elevii din școală, care vor să participe începând cu 18 ianuarie 2021. Puteți găsi mai multe 

informații aici. 

Cum vor funcționa testele? 

Elevii care susțin testul vor fi supravegheați de personal instruit. Testele de „flux lateral” sunt rapide și ușoare, folosind un 

tampon din nas și gât. Rezultatele (care durează aproximativ o jumătate de oră de la testare) vor fi trimise părintelui/tutorelui 

legal de la NHS prin numărul de telefon notat pe formularul de consimțământ. 

Avem speranțe că aceste teste vor avea un impact în identificarea mai multor cazuri în școală și că există dovezi științifice 

bune că, în linii mari, sunt la fel de precise ca testele PCR în detectarea cazurilor pozitive. Testele au o sensibilitate mai mică, 

dar pot fi bune la detectarea cazurilor în care o persoană are o încărcătură virală mare, motiv pentru care vom testa 

personalul și elevii în mod regulat. Este important de menționat că un test negativ nu exclude complet posibilitatea unui caz 

pozitiv, dar credem că prin identificarea cât mai multor cazuri posibile va fi în beneficiul școlii noastre, continuând totodată să 

încurajăm măsurile de igienă și distanțare social, în orice moment.  

Testările vor fi gratuite. 

Următorul pas 

Încurajăm cu tărie ca fiecare elev să participe la acest program de testare. Pentru a efectua aceste teste, vă rugăm să 

completați un formular de înregistrare și consimțământ. Notă – dacă aveți mai mulți copii în școala noastră, va trebui să 

completați câte un formular pentru fiecare copil. 

Formularul are două părți: 

• Consimțământ – acest formular vă dă acordul ca fiul/fiica dumneavoastră să fie testat(ă).  

• Înregistrare – acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea înregistra copilul pentru test. 

Vă rugăm să completați ambele părți ale formularului și să le trimiteți cât mai curând posibil, până cel târziu luni, 18 

ianuarie la prânz.  

Ne vom sprijini personalul și elevii, dar vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de aceste informații în orice altă limbă 

sau format sau dacă aveți întrebări. Ne puteți apela la 01902 558420 sau să ne contactați pe adresa de e-mail pentru COVID 

covidinfo@coltonhills.co.uk.   

Cu respect, doamna Director a școlii Colton Hills  

Mrs A Stephens 
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