Liceul Tehnologic Johannes Lebel
Tălmaciu

IN ATENTIA
INSTRUCTIUNE

PĂRINȚILOR,

DE ADMINISTRARE A

TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NONINVAZIVE
EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ





Testele rapide antigen noninvazive efectuate din proba
de salivă, se vor efectua la domiciliu, sub
supravegherea părintelui/reprezentantului legal.

Rezultatul testării se comunică de către părinți/
reprezentantului legal de îndată, în scris sau electronic,
unității de învățământ, urmând ca rezultatele să fie
colectate, centralizate și comunicate persoanei
responsabile desemnate conform art. 11.

METODOLOGIE DE LUCRU LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN SCOPUL IDENTIFICĂRII RAPIDE A
EVENTUALELOR CAZURI DE INFECȚIE CU VIRUSUL SARS-COV-2

Se efectuează testarea periodică,
utilizând teste rapide antigen
noninvazive efectuate din proba
de salivă.


Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate
din proba de salivă se realizează după cum urmează:
a) în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii,
înaintea începerii orelor de curs;
b) testarea se va efectua la domiciliu, sub îndrumarea
părinților/reprezentanților legali;


RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE A
TESTELOR RAPIDE ANTIGEN EFECTUATE
DIN PROBA DE SALIVĂ:

1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice
fiecărui tip de test, conform recomandărilor
producătorului;
2. Se păstrează testele între +2 - +30°C;
3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost
scoasă din folia protectoare de aluminiu;
4. Se prelucrează mostra de salivă imediat după
recoltare;
5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel
puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție
de prevederile producătorului;
6. Se asigură permanent dezinfecția corectă a
mâinilor și suprafețelor.

PROCEDURA
DE ADMINISTRARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN
NONINVAZIVE EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ




În situația în care în urma testării cu test rapid
antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă,
conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr.
CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se
aplică dispozițiile protocolului privind managementul
cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen
noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la
pct. VI din anexa la prezentul ordin.
Preșcolarul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen
noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform alin.
(1), continuă activitatea didactică în regim online și
poate relua cursurile cu prezență fizică după
prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test
antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de
ore.

TESTAREA PROPRIU-ZISĂ
1. Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și
se va folosi cât de curând posibil;
2. Se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;
3. Se scoate un tub de extracție și o sticluță de soluție. Se scoate
capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție;
4. Se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;
5. Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de
extracție;
6. Se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o
pungă de plastic ca deșeu medical;
7. Se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical,
timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se
amestece bine cu soluția;
8. Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului
de testare (caseta);
9. Se citește rezultatul după 10-15 minute;
10. Se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:

INTERPRETAREA TESTULUI
POZITIV: apar două linii. O linie
colorată apare în zona-martor (C) și
o altă linie colorată apare la zona de
test (T), indiferent de intensitatea
liniei de testare;
 NEGATIV: o linie colorată apare în
zona-martor (C) și nu apare nicio linie
în zona de test (T)
 NECONCLUDENT: linia de control nu apare.


Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din
punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile
ale rezultatelor nule. Se revizuiește procedura și se repetă testul
utilizând o nouă casetă de testare.

PRECIZĂRI:


Preșcolarul care nu prezintă rezultatul certificat
negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR,
efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu
prezență fizică după 14 zile de la data
rezultatului pozitiv obținut la testul rapid
antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.

în cazul preșcolarilor/elevi cu rezultat pozitiv la
testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba
de salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali
au obligația de a comunica în scris sau electronic
unității de învățământ, respectiv persoanei
responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul
testului;


„Ai grijă de corpul tău, pentru că este singurul loc unde va trebui să trăieşti”
Jim Rohn

Cu deosebită considerație,
Director,
Prof. Dăncăneț Elena
Mona

