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Celovec, v decembru 2020
Dragi starši, vzgojne upravičenke in upravičenci,
koronapandemija predstavlja za nas vse velik izziv. Cilj je, da bi mogli ohraniti redno delovanje šol.
Pandemija COVID-19 žal ne pozna odmora. Zato je z vami tudi nadalje povezana prošnja po vaši
pomoči, da moremo širitev virusa čim bolje zaustaviti. K temu šteje tudi to, da otrok ne pošljete v
šolo, če imajo znake bolezni, in da jih opremite z ustrezno zaščitno masko za usta in nos – od
zaključenega 6. leta starosti.
Doslej je veljal otrok z za COVID-19 značilnimi simptomi v šoli kot primer suma obolenja. Vodstvo
šole je moralo informirati zdravstveni urad, ki je potem najpogosteje odredil koronatestiranje (PCR
test), na katerega izvedbo in rezultat je-bilo treba čakati. Mnogokrat je to spremljal velik nemir na
šoli. Starši so morali ostati doma z otrokom in čakati na test, učiteljice in učitelje so osamili in niso
mogli poučevati, tudi če otrok ni bil pozitven na korono.
Za ta nemir in tudi negotovost, ali je otrok zbolel za COVID-19, imamo sedaj rešitev.


Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje bo dalo avstrijskim šolam na
razpolago hitre antigenske teste.



Za preveritev ni potreben laboratorij. Rezultat je kmalu viden.



Ti testi so zelo inovativna in varna možnost preveriti nastopajoče simptome pri učenkah in
učencih in osebju na šoli.

S tem pismom vam želim dati možnost, da se poslužujete tega servisa. Če pride na šoli do
utemeljenega suma obolenja pri vašem otroku, se bo vodstvo šole povezalo z vami. Če daste
vodstvu šole ustno dovoljenje, lahko to poskrbi s sporočilom antigenski centrali na Izobraževalni
direkciji na Koroškem, da se vaš otrok ali hitro dodeli eni testnih postaj Rdečega križa oz. vam
posreduje kontaktne podatke zdravnice oz. zdravnika v bližini. V obeh primerih bi morali – vsaj pri
otrocih pod 14. letom starosti – se z vašim otrokom poslužiti predlagane možnosti testiranja. Če je
vaš otrok starejši od 14 let, lahko sam privoli.
Sodelovanje je seveda prostovoljno, nihče ni primoran opraviti tak test. Poleg tega vas bomo vedno
kontaktirali, preden z naše strain začenjamo nadaljnje ravnanje za preveritev suma obolenja, da se
z vami pogovorimo o individualni situaciji in tudi izvemo, katera oblika testiranja bi bila za vas
najbolje izvedljiva. Če ne želite oddati privoljenja, potem je vodstvo šole zadolženo, da ob sumljivih
simptomih informira zdravstveni urad, ki potem odloča o nadaljnjih ukrepih.
Uporaba hitrih testov je velika priložnost za vse nas, da moremo čim bolje poskrbeti za
nemoteno delovanje šol.

Ob koncu še nujna prošnja: prosim, tudi v prihodnje ne pošljite svojega otroka v šolo, če kaže
znake bolezni.
Za nadaljnje informacije vas še želim opozoriti na uradne informacije zveznega ministrstva za
izobraževanje, znanost in raziskovanje: www.bmbwf.gv.at/antigentests.

Prisrčna hvala za vaše sodelovanje,

dr. Robert Klinglmair
izobraževalni direktor

Celovec, 3. decembra 2020

2 von 2

