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Drodzy Rodzice,  
  
z dniem 10.05.2021 startujemy w naszej szkole z nowa forma testowania- testy w formie liza
kow ( Lollitests/ PCR- Pooltests).   
Czym sa “Lollitests” i w jaki sposob sa wykonywne:  
 
1. Chodzi tutaj o PCR Testy, ktore sa dokladniejsze i bardziej czule w wykrywaniu wirusa. 

W zwiazku z tym wykrywaja dokladniej wirusa w laboratorium i tym samym chronia naszy
ch uczniow przed Covid19  

2. Ponizej dwa wyjasniajace filmy:   
  

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-
Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4 

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-
Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4 

 
 
Dwa razy w tygodniu, w dni, 
w ktorych Panstwa dziecko ma lekcje w szkole, nauczyciele beda rozdawali testy “lizaki”, ktor
e kazde dziecko bedzie lizalo okolo 30 sekund. Koncowo beda te testy zebrane i 
w odpowiednich pojemnikach, przypisanych do danej klasy, odpowiednio zabezpieczone,  pr
zeslane do laboratorium- Laboratorium Dr Quade w Köln.  
Wyniki testow beda przeslane do dyrekcji szkoly najpozniej nastepnego dnia do godziny 6 ra
no. Przy wyniku negatywnym- odbeda sie planowo zajecia danej klasy czy grupy “Notbetreuu
ng”.  
W przypadku testu pozytywnego zostana niezwlocznie poinformowani rodzice- 
(WhatsApp lub SMS) danej klasy czy grupy. Dla szybszego przeplywu informacji  powstanie 
WhatsApp grupa dla danej klasy czy “Notbetreuung- 
Stufe”. Zalozeniem takiej grupy zajmie  sie wyznaczona do tego osoba- 
z rady rodzicow. Grupa ta bedzie przeznaczona tylko do przeplywu informacji o pozytywnym 
tescie.  
Panstwo jako rodzice sa zobowiazani ,nastepnego dnia po zrobieniu przez panstwa dziec
ko testu, przed wyslaniem dziecka do szkoly, sprawdzic  nowe wiadomosci na 
WhatsApp grupie klasowej. W przypadku potwierdzonego wyniku pozytywnego w danej gr
upie, wszystkie dzieci z tej grupy sa potencjalnymi nosicielami wirusa i  musza pozostac w d
omu oraz odbyc drugi PCR- Test.  
Aby szybko i sprawnie sprawdzic, ktore dzieci z danej grupy sa pozytywne, zostanie zastoso
wany test indywidualny, przeprowadzony w domu przez rodzicow. 
W piatek lub poniedzialek dostanie Panstwa dziecko LollyTest do domu. Tenze prosimy zatrz
ymac na wypadek pozytywnego przypadku w grupie Panstwa dziecka i wykonac tylko w przy
padku podejrzenia wirusa w grupie Panstwa dziecka.   
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Ten wykonany test musza Panstwo danego dnia do godziny 9.30 oddac w szkole. Wyniki teg
o testu beda znane nastepnego dnia do godziny 6 rano. Rodzice danego dziecka otrzymaja 
wynik testu SMSem. Dzieci, ktorych testy beda negatywne, moga tego samego dnia pojsc do
 szkoly, pozostale, pozytywne,  beda przebywac na kwarantannie.   
Nalezy podkreslic, ze w przypadku problemu z testem wykonywanym w domu, rodzice
 sa zobowiazani zasiegnac porady lekarza, ktory zleci kolejny PCR 
Test lub wskaze kolejne kroki postepowania. Uczestniczenie w zajeciach szkolnych be
dzie tutaj mozliwe po przedlozeniu kolejnego testu negatywnego.  
  
Aby nowa forma testowania funkcjonowala, odpowiedzialna jest nie tylko szkola czy laborato
rium ale takze rodzice.  
Niezwlocznie musza Panstwo zameldowac sie w laboratorium Dr Quade 
– nazwiskiem, imieniem, data urodzin panstwa dziecka oraz numerem telefonu mobiln
ego.  
Ponizej link do strony:  
 
 

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW208 

 
 
Zarejestrowanie sie 
na tej stronie jest potrzebne aby otrzymac kod dla Panstwa dziecka, ktorym beda ozna
czane testy wykonane przez Panstwa dziecko.  
  
W razie problemow i pytan prosimy zwrocic sie do dyrekcji szkoly.  
Nowa forma testowania uczniow ma jeszcze szybciej i skuteczniej pomoc w walce z wirusem
 COVID19.  
W dalszym ciagu prosimy Panstwa o zaangazowanie!  
  
  
Ilka Göhring                            Mareile Stolpe  
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