Informace k PCR poolingovým testům („lízátkový test“)
Příprava a m ateriál
Každé dítě obdrží dvě výtěr ov é tyči nk y, kterými se odebere vzorek slin:
jednu pro PCR pooling ov ý test

jednu pro je d n o t liv ý PCR test

Pooling ová výtěrová tyčinky je zabal ená a
rozpo zn atel ná
an der Sollbruchstelle.

Jednotlivá výtěrová tyčinka je zasun uta v připrav ené
transpo rtní trubi čc e.

Provádění „lízátkového testu“ – odběr vzorku slin
Poté, co si všechny děti
umyly ruce, se postupuje
následovně: Děti nejprve
vyjmou poolingov ou v ýtěrovou
tyčinku z obal u a „cumlají“ ji 30
sekund
na vatě jako
„lízátko “. Přitom v ústec h pohyb uj í
tyči nko u pomoc í jazyk a sem a
tam.
Nežv ýkat!
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Následně děti vyjmout
j ednotliv ou v ýtěrovou
tyčinku z připrav ené
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Výtěrová tyčinka pro poolingový
PCR test se přel omí v určeném
místě.
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Vzorky všech
žaček a žáků

třídy/s k upi n y se sloučí do
sběrn é trubi čk y vati čko u
směrem dolů. Tvoří pak
„pool“ (poolingov ý
v zorek).

Výtěrov á tyči nka pro jednotliv ý vzorek se vrátí zpět do
osobní transp ortní trubi čk y. Ta se poté uzavře.

transpo rtní trubi čk y a cuml aj í ji znovu
30 sekund na vatičc e.
Při tom pohyb uj í jazyk em sem a tam.
Nežv ýkat!

Vyhodnocení vzorků slin v laboratoři
Vyhodnoc ení v laborato ři probíh á metodou PCR. Výsl edk y jsou vel mi přesné a mohou stanovit
infekci v již velmi raném stádi u. Pravi del ný m testov áním tak lze odhalit infikov ané dítě, ještě než
nakazí ostatní.

Labor

Výsledky testování
Výsl ede k vyhodn oc ení pooling ov é ho vzorku je k dispozi ci tentýž den večer, zpravi dl a do 19 hodin.
Zákonní zástupci jsou informováni elektronicky e-mailem.
Poolingo vý PCR test negati v ní
Všechny děti třídy/skupiny byly otestovány negativně.
To znamená, že u žádného dítěte nebyla zjištěna infekce SARS-CoV 2. Výuka může probíhat normálně.

PCR jednotli v ý test negati vní
Dítě se může následují cí den účastnit výuky.

Poolingo vý PCR test poz i t i v n í
Minimálně jedno dítě třídy/skupiny odevzdalo pozitivně
testovaný vzorek. Laboratoř provede test jednotlivých vzorků
třídy/sku pin y.

PCR jednotli v ý test poziti vní
Inf ikované dítě se nemůže zúčastnit výuky a zůstane doma v
domácí izolaci. Místní hygienická stanice bude kontaktovat jeho
zákonné zástupce.

Osob ní výsl edek testu (pozi ti v ní nebo negati vní ) rozbor u jednotliv éh o vzorku je k dispozi ci ráno násled uj ícího dne, zpravi dl a před začátk em
vyuč ov ání do 6 hodin. Zákonní zástupci jsou informováni elektronicky e-mailem.

E-mail

Odpovědi na „Často kladené otázky“ (FAQ)
Co to jsou PCR poolingové testy („lízátkové testy”)?

Co nastane při pozitivním jednotlivém výsledku testování?

Takzvané „lízátkové testy“ jsou testy ze slin, které se velmi snadno
používají. Poolingový vzorek třídy/skupiny a osobní jednotlivé
vzorky žaček a žáků jsou vyhodnocovány v laboratoři metodou

Je-li výsledek jednotlivého vzorku pozitivní, budou následující ráno
po dni testování zákonní zástupci laboratoří informováni, že bylo
jejich dítě pozitivně testováno na onemocnění SARS-CoV-2.
Dotčená žákyně nebo žák se nesmí účastnit výuky a musí zůstat

PCR.

doma. Místní hygienická stanice se spojí s jejich zákonnými zástupci.
Jaké jsou výhody PCR poolingového testování?
Výsledek testu sice není okamžitý, díky vysoké citlivosti testů jsou
ale infekce spolehlivě odhalovány již ve velmi raném stádiu. Díky
pravidelnému a vysoce citlivému testování lze inf ekci odhalit
dokonce ještě před vlastní infekčností dítěte.

Je cumlání výtěrových tyčinek zdraví škodlivé?

Ne. Použité výtěrové tyčinky neobsahují žádné škodlivé látky.
Cumláním výtěrových tyčinek se do těla uživatelů neuvolňují žádné
látky. Více informací najdete na www.km.bayern.de/ poolt ests.

Co se stane při negativní výsledku PCR poolingového
testování?
Pokud je pool vyhodnocen jako negativní, budou o tom večer v den
testování zákonní zástupci vyrozuměni laboratoří. Každé otestované
dítě v poolu se smí následující školní den účastnit výuky.

Co se stane při pozitivním výsledku PCR poolin gového
testová ní?
Pokud je pool vyhodnocen pozitivně, budou o tom rovněž večer v
den testování zákonní zástupce vyrozuměni laboratoří. Laboratoř
přes noc vyhodnotí jednotlivé testy žaček a žáků.

Proč m usí být i při negativní výsledku testu dodržována
protiepidemická opatření?
PCR poolingové testy jsou stěžejní. Výsledky jsou sice spolehlivé,
ale jsou k dispozici až večer v den testování. Spolu s dalšími
platnými hygienickými opatřeními tyto PCR poolingové testy zvyšují
bezpečnost ve škole.
K tomu patří:
• dodržování odstupu
• zakrývání úst a nosu
• mytí rukou
• kýchání a kašlání do loketní jamky
• pravidelné větrání

Hygienická stanice

Další informace k PCR poolingovým testům

Při poziti v ním jednotli vé m testu bude místní hygi eni c k á stani c e
kontak tov at zákon né zástup ce. Přehled příslušných hygienických
stanic (Gesundheitsämter) najdete zde:

• instruktážní video
• informa ce k PCR pooli ngov ý m testům v různý c h jazycíc h

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/

https://w w w. km .b a yern. d e/p o olte st s

• Další „Často kladené otázk y “ (FAQ ) a odpov ě di

www.km .b a yern. d e/ coro na vi ru s -f aq
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