POKYNY PRO RODIČE

PŘED TESTOVÁNÍM ŽÁKŮ METODOU PCR

Pro zajištění kvalitního a plnohodnotného odběru vzorku slin je nezbytné, abyste instruovali své děti, aby se na odběr
řádně připravily. Je nutné, aby děti ráno před odběrem dostatečně pily. Upozorňujeme, že nedostatečný přísun tekutin
může způsobit nedostatečnou tvorbu slin, čili výsledek testu může být ovlivněn. Naopak 30 minut před odběrem žák
nesmí pít, jíst, užívat léky, žvýkat žvýkačku.
Pro testování jsou používány PCR testy ze slin. Odběrová sada se skládá ze zkumavky a tamponku. Ve zkumavce není
žádné transportní médium, tzn. mohou s ní bezpečně manipulovat i děti. Občas může nastat situace, zejména při prvním
testování, kdy je dítěti tampon nepříjemný. V tomto případě je potřeba udělat RT-PCR odběr ve spolupráci s rodičem na
odběrovém místě laboratoře, případně využít variantu antigenního testu na místě.
Zasílání osobních údajů bude probíhat pouze zabezpečenou formou, výsledky jsou zasílány zákonným zástupcům
žákům na předem určené emailové adresy v zaheslované podobě. Heslo obdrží zákonný zástupce formou sms
na telefonní číslo uvedené v hromadné žádance. V den odběru musí přinést žák zákonným zástupcem podepsaný
Informovaný souhlas o zpracování osobních údajů.
Příprava před odběrem a odeslání materiálu
Děti si umyjí a dezinfikují ruce. Dezinfekci je nutné nechat zaschnout alespoň 30 sekund
Děti opatrně odzátkují zkumavku a vloží tamponek do úst (ideální je tamponek vsunout do úst přímo ze
zkumavky, u menších dětí / žáků je možné pomoci si umytýma a vydesinfikovanýma rukama)
Váleček se nežvýká, v ústech musí zůstat cca 2 minuty, aby došlo k nasátí slin do válečku.
Váleček po 2 minutách vloží zpět do své zkumavky (opět - ideálně z úst přímo do zkumavky, u menších dětí si lze
pomoci rukama) a uzavřou víčkem.
Odběrová sada neobsahuje žádné inaktivační médium, jen tamponek, nehrozí tak žádné nebezpečí.
Vzorky budou odeslány do laboratoře. Výsledek bude k dispozici nejpozději do 24 hodin od odběru.
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