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TESTUL PCR ÎN RECIPIENT COLECTIV E NEGATIV TESTUL PCR ÎN RECIPIENT COLECTIV E POZITIV
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1 2Probele sunt duse la laborator. Transportul se face cu vehicu-
le ale laboratoarelor sau ale unor prestatori externi de servi-
cii de transport sau e organizat în regim propriu de instituții. 

În laborator se aplică în aceeași zi un test PCR recipientului 
colectiv care conține toate bețișoarele cu tamponașe la un loc.

Prin testarea în recipient colectiv se economisesc resurse, 
acestea nefiind suficiente pentru testarea fiecărei probe în 
parte.
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Recoltarea probei are loc de două ori săptămânal, dimi-
neața, în instituție (metoda acadelei). Copiii și perso-
nalul sug ca pe o acadea timp de 30 de secunde un mic 
tamponaș steril aflat pe un bețișor.

Testul de salivă se efectuează ușor și se bucură de mare 
acceptanță în rândul copiilor.

Bețișoarele cu tamponaș ale copiilor și personalului 
dintr-o grupă de grădiniță / clasă sunt colectate într-un 
recipient tub comun („recipient colectiv“) de către o 
persoană din colectivul de educatori / învățători.

Pe recipient se notează numele instituției și al grupei de 
grădiniță / numele clasei.

Și în anul educațional 2021/2022 se acordă o prioritate absolută educării copiilor în școli și grădinițe în re-
gim de prezență. Prin testări preventive în grup se urmărește depistarea și izolarea precoce a persoanelor 
infectate, pentru reducerea la minim a riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și transmitere a acestuia. 
În acest fel școlile și grădinițele pot rămâne deschise, asigurându-se educarea și îngrijirea copiilor, atât de 
necesară pentru dezvoltarea lor sănătoasă. În acest scop, Institutul Robert Koch recomandă utilizarea de 
teste PCR de tip acadea pentru testarea preventivă în grup a copiilor din grădinițe și școli primare.  

Pentru protejarea copiilor și asigurarea educării lor – cum este 
 organizată testarea corona (SARS-CoV-2) în grup prin metoda  
testului-acadea în grădinițe și școli primare? 

1 Recoltarea probei la grădiniță / școală

Nu s-a constatat existența SARS-CoV-2
Rezultatul e transmis în aceeași zi persoanei din institu-
ție responsabilă pentru testări (de regulă conducerea 
grădiniței / școlii), care informează părinții.*
Toți copiii pot merge în ziua următoare la grădiniță /  
școală.

*Unele laboratoare utilizează în acest scop un soft, prin care rezultatul este trans-
mis după înregistrare prin SMS conducerii grădiniței / școlii și părinților / tutorilor.

Cel puțin 1 persoană este infectată
Laboratorul informează Oficiul de sănătate publică. Res-
ponsabilul pentru testări (de regulă conducerea grădini-
ței / școlii) primește rezultatul în aceeași zi și îl transmite 
mai departe părinților.*
Toți copiii și personalul trebuie să rămână în ziua 
 următoare acasă și să recolteze o probă individuală.  

*Unele laboratoare utilizează în acest scop un soft, prin care rezultatul este trans-
mis după înregistrare prin SMS conducerii grădiniței / școlii și părinților / tutorilor.



Versiunea 28.10.2021

Pașii următori dacă testul PCR în recipient colectiv e pozitiv

TESTUL PCR INDIVIDUAL ESTE POZITIV

S-a constatat infecția cu SARS-CoV-2
Oficiul de sănătate publică ordonă carantina la domiciliu 
și decide alte măsuri, de ex. dacă și persoane de contact 
intră în carantină.

Copiii și personalul din grupa de grădiniță / clasa al cărei 
recipient colectiv a fost testat pozitiv efectuează în diminea-
ța următoare acasă un nou test - acadea, pe care îl predau 
fiecare într-un recipient tub individual, pe care este notat 
numele (probă individuală*).

Părinții duc dimineața la grădiniță / școală proba recoltată 
și o predau persoanei responsabile pentru teste corona. 
Predarea se face de preferat afară, cu respectarea regulilor 
de igienă și păstrare a distanței.

*Pentru copiii și personalul care participă la testări PCR tip acadea se pun la dispoziție 
pentru acest caz la începutul programului seturi de teste individuale pentru păstrarea 
lor acasă.

Probele individuale ale persoanelor sunt duse la laborator. 
Transportul se face cu vehicule ale laboratoarelor sau ale 
unor prestatori externi de servicii de transport sau e orga-
nizat în regim propriu de instituții.

În laborator probele individuale sunt supuse în aceeași 
zi testului PCR. Rezultatul testului este comunicat încă în 
aceeași zi.

Transportul probelor și testul PCR individual4

3 Recoltarea de probe pentru teste PCR individuale (destructurarea recipientului)
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Test PCR

TESTUL PCR INDIVIDUAL ESTE NEGATIV

Nu s-a constatat infecția cu SARS-CoV-2
Oficiul de sănătate publică decide ce măsuri se iau în 
continuare, de ex. dacă și pentru cine se aplică măsura 
carantinei sau dacă se vor testa mai frecvent copiii cu 
rezultat negativ, care continuă să meargă la grădiniță /  
școală.
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Alte informații despre Testul PCR în recipient colectiv (în limba germană)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Utilizarea capacităților de testare PCR pentru categorii de persoane care nu 
au posibilitatea vaccinării: screening-ul în serie al copiilor din grădinițe și școli primare cu ajutorul testului -acadea în recipient colectiv, ca parte a unui 
concept de prevenție pluricomponent. Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Strategia națională de testare – cine este testat în 
Germania legat de existența unei infecții cu SARS 
CoV-2?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Răspunsuri la întrebări frecvente privind 
coronavirusul SARS-CoV-2 / boala COVID-19
www.rki.de/covid-19-faq
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