Milí rodičia,
ďakujeme, že ste prihlásili vaše dieťa do projektu testovania žiakov na školách.
Veríme, že vďaka tomu pomôžeme zabezpečiť dlho očakávaný návrat detí do škôl, ruka v ruke so zabezpečením čo najvyššej bezpečnosti detí a učiteľov na školách, ale aj ich rodinných príslušníkov doma.
Spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je partnerom Ministerstva školstva na zabezpečenie testovania na školách vo vašom kraji. Radi by sme vás touto cestou informovali o priebehu testovania a spôsobe
doručovania výsledkov testov.
Vaše dieťa bolo prihlásené na testovanie na základe Vami udeleného súhlasu s testovaním a spracovaním osobných údajov
na účely vyhodnocovania a doručovania výsledkov realizovaných testov.
Osobné výsledky každého žiaka budú doručené výlučne do mailovej schránky žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu
(rodiča), ktorú žiak, resp. jeho zákonný zástupca (rodič) uvedie. Školy dostanú sumárne správy o počte pozitívnych –
negatívnych – alebo nehodnotiteľných vzoriek za danú školu.

Testovanie na školách prebehne v stredu, najneskôr však vo štvrtok do 10.00 hod.
•

•

•

Samotný odber vzorky prebieha
prostredníctvom nenáročného výplachu ústnej dutiny soľným roztokom, čo nevyžaduje špeciálne
zručnosti žiakov. Roztok žiaci následne prostredníctvom pribalenej

Chceli by sme požiadať rodičov o
poskytnutie súčinnosti škole pri
získavaní údajov potrebných na
korektné vyplnenie tabuľky.
Okrem osobných a kontaktných
údajov prosíme o informáciu v
prípade, že bol žiak / žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne
testovaný na COVID – 19; Táto in-

slamky vypľujú do testovacej skúmavky a zatvoria.
•

Celý postup odberu vzorky je detailne popísaný vo videu na stránke www.testujemeskoly.sk.

formácia je dôležitá z dôvodu zabezpečenia maximálne presného
výsledku laboratórnej diagnostiky.
•

•

Vzhľadom na to, že výsledok testov Vám bude doručený e-mailom,
uveďte škole aktuálnu e-mailovú
adresu, na ktorej budete v priebehu víkendu zastihnuteľní, a e-mailovú schránku si priebežne počas

Učitelia následne vykonajú registráciu vzoriek testovaných žiakov
za účelom ich personalizovaného
vyhodnocovania podľa nasledovnej tabuľky:

víkendu kontrolujte.
•

Žiakovi bude pri vykonaní testovania odovzdaná kartička s
8-miestnym číslom testu, pričom
je dôležité, aby ste túto kartičku starostlivo uschovali, nakoľko
8-miestne číslo testu je potrebné
pre zistenie výsledku testu.

Dôležité odporúčania:
V deň testovania žiakov na škole si skontrolujte / vyžiadajte od svojho dieťaťa kartičku s 8-miestnym číslom testu
a starostlivo ju uschovajte. Prostredníctvom tohto kódu si budete môcť otvoriť výsledok testu svojho dieťaťa.
V prípade, že by došlo k strate kartičky s kódom, obráťte sa na call centrum alebo hotline, naši operátori vám
pomôžu pri obnovení čísla vzorky na získanie výsledku testu.

Výsledok testovania vášho dieťaťa vám bude doručený v priebehu víkendu, najneskôr do nedele večera v danom týždni na
e-mailovú adresu, ktorú uvediete škole na účely oznámenia výsledkov testu. Výsledok dostanete v zaheslovanom súbore
z e-mail adresy service@lead-horizon.org.

Postup na získanie personalizovaného výsledku testu vášho dieťaťa:
•

V e-maile, ktorý dostanete potrebné kliknúť na farebné políčko
„Získanie výsledku testu“.

•

V prípade, že sa pri prvom otvorení zobrazí stránka v nemčine, v
pravom hornom rohu sa dá zmeniť
jazyk kliknutím na ikonu slovenčiny.

•

Po zadaní 8 – miestneho čísla
vzorky do vyznačeného políčka
sa automaticky zobrazí výsledok
v podobe pozitívny / negatívny /
nevyhodnotiteľný (výsledok „nevyhodnotiteľný“ sa môže objaviť v
prípade nesprávnej aplikácie testovacej sady).

VOLAJTE / PÍŠTE NA HOTLINE AK:
•

Nedostanete výsledok testu do nedele do 14:00 hod. Je pravdepodobné, že došlo k chybnému vyplneniu niektorého
z údajov v registračnom formulári. Na identifikáciu chybného údaja a doručenie výsledku testu je potrebné bez zbytočného odkladu zaslať email na adresu: HOTLINE@TESTUJEMESKOLY.SK, v ktorom uvediete:
1. Meno a Priezvisko testovaného žiaka,
2. 8 miestny kód testovacej vzorky,
3. e-mail, na ktorý má byť výsledok zaslaný.
Do predmetu mailu prosím uveďte: „neoznámený výsledok testu“

•

V prípade straty či znehodnotenia kartičky je možné kód obnoviť

•

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom procesu alebo výsledkov testovania.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

e-mail: HOTLINE@TESTUJEMESKOLY.SK
telefón: 02/32 26 0916 (v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.)
Tieto, ako aj ďalšie informácie o testovaní nájdete
tiež na stránke www.testujemeskoly.sk.

Veríme, že spoločnými silami urobíme zo škôl bezpečné miesto pre všetkých.

Tím testujemeskoly.sk

