Πληροφορίες σχετικά με το PCR-Pooltest („Lollitest“)
Προετοιμασία και υλικό
Σε κάθε παιδί δίνοντ αι δύο στυλέ οι για τη λήψη δείγματ ος σάλι ου :
ένας για το PCR-Pooltest (Ομαδικ ό τεστ PCR)

ένας για το PCR-Einze lte st (Ατομικό τεστ PCR)

Ο ομαδικό ς στυλεός είναι συσκ ευα σ μέν ο ς και αναγν ω ρί σι μο ς
από το προκα θορι σ μέν ο σημεί ο σπασί ματ ο ς.

Ο ατομικός στυλεός βρίσκ ετ αι στο παρεχ ό μεν ο
σωλην ά ρι ο μεταφ ορ άς.

Διεξαγωγή του "Lollitest" - λήψη δειγμάτων σάλιου
Αφού όλα τα παιδιά
πλύνουν τα χέρια τους,
ξεκινάμε: Αρχικά τα παιδιά
βγάζουν τον στυλέο από τη
συσκευασία και πιπιλίζουν για 30
δευτερόλεπτα την μπατονέτα
όπως σε ένα "γλειφιτζούρι". Ο
στυλεός μετακινείται πέρα δώθε
στο στόμα με τη γλώσσα.
Μην τον μασάτε!
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Στη συνέχεια, τα παιδιά
αφαιρούν τον ατομικό στυλέο
από το παρεχόμενο
σωληνάριο μεταφοράς και
πιπιλί ζο υν ξανά
ξανά τητημπατονέτα
μπατ ον έτ α για 30
δευτερόλε πτα .
Μετακι ν ήσ τ ε πέρα δώθε με τη γλώσ σ α.
Μην τον μασάτε!
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Ο στυλεός για το PCR Pooltest
σπάζεται τώρα στο προκαθορισμένο
σημείο σπασίματος.

Τα δείγματα
από όλους τους
μαθητές της
τάξης/ομάδας
τοποθετούνται σε ένα
σωληνάριο συλλογής με
την μπατονέτα
στραμμένη προς τα
κάτω. Αποτελούν το
"Pool" (ομαδικό
δείγμα).
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Ο στυλεός για το ατομικό δείγμα επανατοποθετείται στο
προσωπικό σωληνάριο μεταφοράς. Στη συνέχεια
σφραγίζεται.
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Αξιολόγηση των δειγμάτων σάλιου στο εργαστήριο
Η αξιολό γη σ η στο εργαστ ή ρι ο γίνετ αι με τη διαδι κασί α PCR. Τα αποτ ελ έσ μα τ α είναι πολύ ακρι β ή
και μπορούν να ανιχ νε ύσ ουν λοιμώ ξει ς σε πολύ πρώι μο στάδι ο. Μέσω των τακτι κ ώ ν τεστ , ένα
μολυσ μέν ο παιδί μπορεί ήδη να ανιχ νευ θεί πριν να είναι μεταδ οτι κ ό για άλλα .
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E-mail

Αποτελέσματα των τεστ
Το αποτ έλ εσ μα της αξιολόγ ησ ης του ομαδικο ύ δείγματο ς είναι συνήθω ς διαθέσι μ ο στις 19:00 η ώρα το απόγευμα της
ημέρα ς του τεστ. Οι γονεί ς ή οι κηδεμόν ες ενημε ρώ ν ον τ αι ηλεκτ ρο νι κ ά μέσω ηλεκτ ρονι κ ού ταχυδρομ εί ο υ.
PCR-Pool te st (Ομαδι κ ό τεστ) αρνητ ικ ό
Όλα τα παιδιά της τάξης/ομάδας βρέθηκαν αρνητικά.
Αυτό σημαίνει ότι κανένα παιδί δεν βρέθηκε μολυσμένο με SARSCoV-2. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τακτικά.

PCR-Ei nzel te st (Ατομι κ ό τεστ) αρνητι κ ό
Το παιδί μπορεί να παρακο λου θ ή σει το μάθημα την επόμενη ημέρα.

PCR-Pool te st (Ομαδ ικ ό τεστ) θετικό
Τουλάχ ιστον ένα παιδί της τάξης/ομάδας βρέθηκε θετικό. Το εργαστ ήρι ο
εξετάζει τώρα τη νύχτα όλα τα ατομικά δείγματα της τάξης/ομ ά δ α ς.

PCR-Ei nzel te st (Ατομι κ ό τεστ) θετικό
Το μολυσμέν ο παιδί δεν επιτρέπεται να παρακολουθεί μαθήματα
και παραμέν ει στο σπίτι σε οικιακή απομόνωση. Η τοπική
υγειον ομική υπηρεσία επικοινωνεί με τους νόμιμους κηδεμόνες.

Το προσω πι κ ό αποτ έλ εσ μα του τεστ (θετι κ ό ή αρνητι κ ό) του ατομικού δείγματο ς είναι συνήθ ω ς διαθέσι μο στις 6 π.μ. το πρωί της επόμε νη ς
ημέρα ς πριν από την έναρξη των μαθημά τ ω ν. Οι γονεί ς ή οι κηδεμ όν ες ενημερώ ν οντ αι ηλεκτ ρ ονι κ ά μέσω ηλεκτ ρο νι κο ύ ταχυδρ ομεί ου.

Απαντήσεις στις "Συχνές ερωτήσεις" (FAQ)
Τι είναι τα PCR-Pooltests („Lollitests”);
Το λεγόμενο "Lollitest" είναι ένα τεστ σάλιου π ου μπ ορεί να
εφαρμοστεί εύκολα. Το ομαδικό δείγμα της τάξης/ομάδας καθώς και
τα ατομικά δείγματα των μαθητών/μαθητριών αναλύονται στο
εργαστήριο με τη μέθοδο PCR.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα των PCR Pooltests;
Αν και το απ οτέλεσμα των τεστ δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, η υψηλή
ευαισθησία των τεστ σημαίνει ότι οι λοιμώξεις ανιχνεύονται
αξιόπ ιστα σε π ολύ πρώιμο στάδιο. Χάρη στα τακτικά και εξαιρετικά
ευαίσθητα τεστ, μια λοίμωξη μπ ορεί να ανιχνευθεί ακόμη και πριν
το π ροσβεβλημένο παιδί είναι μολυσματικό.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση θετικού αποτελέσματο ς
ατομικο ύ τεστ PCR;
Εάν το απ οτέλεσμα του ατομικού δείγματος είναι θετικό, το
εργαστήριο θα ειδοπ οιήσει τον γονέα ή τον κηδεμόνα το επ όμενο
π ρωί μετά την ημέρα του τεστ ότι το π αιδί τους έχει βρεθεί θετικό σε
λοίμωξη SARS-CoV-2. Ο μαθητής/μαθήτρια δεν θα μπ ορεί να
π αρακολουθήσει το μάθημα και θα π ρέπει να μείνει στο σπίτι του. Η
τοπ ική υγειονομική υπηρεσία θα επ ικοινωνήσει με τον γονέα ή τον
κηδεμόνα.

Είναι το πιπίλισμα των στυλέων επιβλαβές για την υγεία;

Όχι. Οι χρησιμοπ οιούμενοι στυλέοι δεν π εριέχουν επ ιβλαβείς
ουσίες. Καμία ουσία δεν απ ελευθερώνεται στον χρήστη με το
π ιπ ίλισμα των στυλέων. Μπ ορείτε να βρείτε π ερισσότερες
π ληροφορίες στη διεύθυνση www.km.bayern.de/pooltests.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του PCR
Pooltest;
Εάν το ομαδικό δείγμα βγει αρνητικό, το εργαστήριο θα ενημερώσει
τον γονέα/κηδεμόνα το απ όγευμα της ημέρας του τεστ. Κάθε π αιδί
του ομαδικού δείγματος μπ ορεί να π αρακολουθήσει το μάθημα την
επ όμενη σχολική ημέρα.

Τι συμβαίνει σε περίπτω ση "θετικού" αποτελέσματος του PCR
Pooltest;
Εάν το ομαδικό δείγμα βγει "θετικό", το εργαστήριο θα ενημερώσει
επ ίσης τον γονέα ή τον κηδεμόνα το απ όγευμα της ημέρας της
εξέτασης. Το εργαστήριο θα αξιολογήσει τώρα τα π ροσωπικά
ατομικά δείγματα των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια της
νύχτας.

Γιατί πρέπει παρ' όλα αυτά να τηρούνται οι κανόνες κατά
του κορωνοϊού εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό;
Τα PCR Pooltests απ οτελούν μόνο ένα συστατικό στοιχείο. Αν και
τα απ οτελέσματα είναι π ολύ αξιόπ ιστα, δεν είναι διαθέσιμα π ριν
απ ό το απ όγευμα της ημέρας του τεστ. Μαζί με τα άλλα μέτρα
υγιεινής π ου εφαρμόζονται, τα PCR Pooltests αυξάνουν την
ασφάλεια στο σχολείο.
Αυτά π εριλαμβάνουν:
• Τήρηση απόστασης
• Χρήση μάσκας
• Πλύσιμο χεριών
• Φτάρνισμα και βήξιμο στον βραχίονα
• Τακτικός αερισμός

Υγειονομική Υπηρεσία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PCR Pooltest

Σε περί πτ ω σ η θετικού αποτ ελ έσ μα τ ος ατομι κ ού τεστ, η τοπική
υγει ονο μι κ ή υπηρεσί α , θα επικοι νω ν ήσ ει με τους γονεί ς ή τους
κηδεμόν ες.
Μια επισκ όπη σ η των τοπικώ ν υγει ον ομι κ ώ ν υπηρε σι ώ ν μπορεί τ ε
να βρείτ ε εδώ:

• Επεξηγηματικό βίντεο
• Πληρο φ ορί ε ς σχετι κ ά με το PCR-Po ol test σε διάφορε ς γλώσ σ ες

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

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

• Άλλες „Συχ ν ές ερωτ ήσ ει ς “ (FAQ ) και απαντ ή σ ει ς

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