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1 2Próbki zostają przewiezione do laboratorium przez służby wła-
sne laboratorium, inny podmiot, któremu zlecono taką usługę, 
albo placówki organizują transport we własnym zakresie.

W laboratorium wykonuje się jeszcze tego samego dnia badanie 
metodą PCR próbki grupowej, w której skład wchodzą wszystkie 
waciki.

Badanie próbek grupowych oszczędza zasoby, które nie byłyby 
wystarczające w przypadku regularnych testów indywidualnych.

Transport próbek i badanie próbki grupowej metodą PCR2

 30
sek.

2x
w tygodniu

1

Test próbki grupowej PCR

Przedszkole / 
szkoła 

podstawowa

Przedszkole /  
szkoła 

podstawowa

Próbki w placówce pobierane są w godzinach rannych dwa 
razy w tygodniu („metoda lizaka”). Wygląda to tak, że dzieci i 
pracownicy sprawujący opiekę ssą wacik tak jak lizaka przez  30 
sekund.

Taki test ze śliny jest łatwy do wykonania i stąd jego wysoki 
poziom akceptacji wśród dzieci.

Waciki od dzieci i personelu danej grupy / klasy są zbierane do 
wspólnej probówki („próbka grupowa”). Zadanie to przejmuje 
osoba z grona wychowawców / nauczycieli.

Probówka zostaje oznaczona nazwą placówki i grupy przed-
szkolnej / klasy.

W roku szkolnym 2021/2022 priorytetową kwestią w przedszkolach i szkołach pozostają zajęcia stacjonarne. 
Prewencyjne testy seryjne mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia i dalszego rozprzestrzeniania się 
SARS-CoV-2 poprzez wczesne wykrywanie i izolowanie zakażonych osób. Dzięki temu placówki mogą pozostać 
otwarte, a dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńcze niezbędne dla ich zdrowego rozwoju. Do przepro-
wadzania testów profilaktycznych wśród dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych RKI rekomenduje 
stosowanie grupowych testów PCR „metodą lizaka”.

Chronienie dzieci i zapewnienie im opieki – jak są organizowane w 
przedszkolach i szkołach podstawowych testy grupowe PCR na obec-
ność koronawirusa (SARS-CoV-2) wykonywane „metodą lizaka”? 

1 Pobieranie próbek w przedszkolu / szkole podstawowej

Brak potwierdzenia występowania SARS-CoV-2
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie testów na koro-
nawirusa (zazwyczaj dyrekcja przedszkola / szkoły) otrzymuje 
wynik tego samego dnia i przekazuje go opiekunom.*
Następnego dnia wszyscy mogą iść do przedszkola / szkoły 
podstawowej.

*Niektóre laboratoria wykorzystują do tego celu oprogramowanie, które po zarejestro-
waniu wysyła SMS-em wynik do dyrekcji przedszkola / szkoły i rodziców / opiekunów.

Co najmniej 1 osoba zakażona
Urząd ds. zdrowia publicznego zostaje poinformowany przez 
laboratorium. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie 
testów na koronawirusa (zazwyczaj dyrekcja przedszkola /   
szkoły) otrzymuje wynik tego samego dnia i przekazuje go 
opiekunom.*
Wszystkie dzieci i personel muszą pozostać w domu 
 następnego dnia i pobrać indywidualną próbkę. 
*Niektóre laboratoria wykorzystują do tego celu oprogramowanie, które po zarejestro-
waniu wysyła SMS-em wynik do dyrekcji przedszkola / szkoły i rodziców / opiekunów.

Nazwa przedszkola / szkoły

Grupa / klasa
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Procedura w przypadku pozytywnego wyniku testu grupowego PCR

POZYTYWNY WYNIK POJEDYNCZEGO TESTU PCR

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2
Urząd ds. zdrowia publicznego zarządza izolację domową 
i decyduje o dalszych działaniach, np. o tym, czy osoby z 
kontaktu muszą przejść kwarantannę.

Dzieci i personel sprawujący opiekę w grupie przedszkolnej /  
klasie, w której wystąpił wynik pozytywny, następnego dnia 
rano wykonują w domu jeszcze raz test „metodą lizaka” i 
wkładają go do indywidualnej probówki oznaczonej własnym 
nazwiskiem (próbka indywidualna *).

Rano opiekunowie przynoszą próbki do placówki i przekazują je 
osobie odpowiedzialnej za testy na koronawirusa. Najlepiej jest 
to robić na zewnątrz, postępując zgodnie z zasadami DDM+W.

*Na początku programu dzieciom i personelowi sprawującemu opiekę uczestniczą-
cym w procedurze testowania grupowego PCR „metodą lizaka” zostaną dostarczone 
indywidualne zestawy testowe przeznaczone do użycia w takich przypadkach; zestawy 
te są przechowywane w domu.

Pojedyncze próbki z grupy z wynikiem pozytywnym zostają 
przewiezione do laboratorium przez własne służby labora-
torium, inny podmiot, któremu zlecono taką usługę, albo 
placówki organizują transport we własnym zakresie.

Jeszcze tego samego dnia przeprowadzane są w laboratorium 
pojedyncze testy PCR. Wyniki testów są przekazywane jeszcze 
tego samego dnia.

Transport próbek i pojedynczy test PCR4

3 Pobieranie próbek do pojedynczego testu PCR (rozdzielenie próbki grupowej)
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Test PCR

NEGATYWNY WYNIK POJEDYNCZEGO TESTU PCR

Brak potwierdzenia występowania zakażenia SARS-CoV-2
Urząd ds. zdrowia publicznego decyduje o dalszych działa-
niach, takich jak to, czy i kto zostanie wysłany na kwaran-
tannę lub o zwiększeniu częstotliwości przeprowadzania 
testów wśród przetestowanych dzieci z wynikiem nega-
tywnym, które nadal uczęszczają do przedszkola / szkoły 
podstawowej.

1

Nazwisko dziecka

Dalsze informacje na temat grupowych testów PCR „metodą lizaka” (w języku niemieckim)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Możliwości testowania metodą PCR grup osób, które nie mogą się zaszczepić: seryjne 
badania przesiewowe dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych w kierunku SARS CoV-2 w ramach grupowych testów PCR „metodą lizaka” jako część 
wieloskładnikowej koncepcji działań profilaktycznych. Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Krajowa strategia testowania – u kogo przeprowadza-
ne są w Niemczech testy pod kątem zakażenia SARS 
CoV-2?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 / choroby 
COVID-19 
www.rki.de/covid-19-faq
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