
Lollitest - Rumänisch

Informaţii despre noul Lolli-Test
Dragi părinţi,
Copii dumneavoastră trebuie în acest moment, în fiecare săptamană să facă doua teste Coro-
na. Începând cu data de 17 Mai în NRW se vor introduce şi se vor realiza Lolli-Tests . Este un 
Corona Test mai uşor şi mai rapid de realizat pentru întreaga grupă. Cu acest test copii noştri 
sunt mult mai în siguranţă împotriva acestei boli.  În acest fel şi şcolile vor putea rămâne de-
schise.

Cum funcţioneaza acest Lolli-Test?
1. Fiecare copil din grup va ţine timp de 30 secunde beţişorul cu tampon în gură. 
2. Toate beţişoarele se vor strânge împreună într-o eprubetă.. 
3. Şcoala va da mai departe eprubeta la laborator. Laboratorul va realiza un singur test PCR 
pentru toate beţişoarele din grup. Testul PCR poate fi pozitiv sau negativ.

Ce se întampla daca testul grupei este negativ?
Aceasta înseamnă: nimeni din grup nu are Corona. Cursurile se vor desfăşura mai departe la 
fel. 

Ce se întampla daca testul grupei este pozitiv?
Aceasta înseamnă: Cel puţin unul din copii acelei grupe are Corona. Părinţii copiilor din acea 
grupă vor fi informaţi cel târziu în dimineaţa următoare înainte de cursuri. Toţi copii din acea 
grupă trebuie să rămână acasa. 

1. Fiecare copil va primi un Lolli-Test pentru acasă . 
2. Acest test îl va face copilul acasa, împreună cu dumneavoastra. Dumneavoastra veţi primi 
indicaţii cum se realizează.
3. Testul îl veţi aduce apoi la şcoală până la ora 08:45.
4. Doar copii cu un test negativ PCR vor avea voie să vină la şcoală. .
Poate vor exista probleme cu testul acasa. De exemplu: Realizati testul greşit. În acest caz va 
trebui să repetaţi testul PCR ,ori la medicul de familie, ori la Centrul de testare. 

Mai multe informaţii despre Lolli-Test veţi găsi aici: 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

Pentru întrebări vă stăm cu plăcere la dispoziţie.
Vă salutăm cu drag, rămâneţi sănătoşi!

Erklärvideo


