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Szanowni Państwo,  

Drodzy rodzice i opiekunowie 

Wkrótce skończą się wakacje i wszystkie dzieci znów będą uczęszczać do przedszkoli. 

Pragnę poinformować, w jaki sposób Senator ds. Dzieci i Edukacji chciałaby uchronić 

Państwa dzieci przed zakażeniem koronawirusem w przedszkolu, szczególnie w 

newralgicznym okresie po wakacjach. Brema wdraża w tym celu nowy środek zaradczy i 

postępuje w ten sposób zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha (RKI). 

W pierwszych tygodniach po wakacjach (od 02.09.2021 do 23.09.2021), dwa razy w tygodniu 

będą oferowane tzw. testy lizakowe dla Państwa dzieci. W tym teście dzieci ssą waciki 

lizaków ("Lolli") przez 30 sekund. Nie jest wymagane pobieranie wymazu z nosa lub gardła. 

Wszystkie lizaki są umieszczane w probówce, która następnie jest wysyłana do laboratorium 

w celu oceny. Testy są oceniane dla każdej grupy dzieci. Z tego powodu test ten nazywany 

jest również zbiorczym testem lizakowym PCR. Badania te odbywają się za Państwa zgodą 

bezpośrednio w przedszkolu.  

Rano następnego dnia przedszkole otrzymuje wynik, czy u któregoś dziecka z grupy wystąpił 

wynik pozytywny.  

Przykład: 

Jeśli test przeprowadzany jest w poniedziałek w przedszkolu, wynik będzie dostępny dla 

grupy dzieci we wtorek rano. 
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W przypadku pozytywnego wyniku testu danej grupy dzieci, otrzymacie Państwo kolejny 

wacik/"lizak" do użytku domowego. 

Pozytywny wynik testu dla grupy dzieci: 

Jeśli wynik zbiorczego testu lizakowego PCR jest pozytywny w grupie Państwa dziecka, 

zostaną Państwo o tym poinformowani przez przedszkole. Dziecko musi wtedy pozostać w 

domu i jest poddane domowej kwarantannie. Następnie należy przeprowadzić z dzieckiem w 

domu kolejny test lizakowy. Wacik/"lizak" należy przynieść do swojego przedszkola do 

godziny 10.30. Laboratorium odbierze wymazy i zbada je dla każdego dziecka. Wtedy 

będzie wiadomo, czy Państwa dziecko jest zarażone koronawirusem, czy jest to "tylko" 

osoba z bliskiego kontaktu.  

W tym pismie znajduje się również schemat pokazujący dokładny sposób postępowania. 

Ponadto nadal istnieje możliwość uzyskania w placówce testów świeckich do badania 

dziecka/dzieci. Testowanie Państwa dziecka jest nadal dobrowolne.  

Z wyrazami szacunku 
W imieniu 

Thomas Jablonski 
Kierownik Działu Edukacji Wczesnoszkolnej, Rozwoju Dziecka i Doskonalenia Zawodowego 
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Schemat postępowania 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Polnische] 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
udział dziecka  

Przeprowadzanie testu lizakowego w 
przedszkolu dwa razy w tygodniu 

Wynik testu negatywny =  

brak konsekwencji 
Wynik tetsu grupy dzieci pozytywny 

Dziecko musi zostać w domu. 

Należy dzeicko ponownie 
przetestować w domu i przynieść 

"lizak" do przedszkola do 9:30 rano. 


