
 

 

  

 

25 Nëntor 2021 

 

 

 

Të nderuar Prindër, 

 

Ky është një përditësim mbi planet për të realizuar përdorimin e testimit antigjen në 

rrethana të caktuara te fëmijët që janë asimptomatikë dhe janë pjesë e një grupi klase, ku 

ka një rast të konfirmuar të COVID-19.  

 

Mënyra më e rëndësishme për t'u mbrojtur nga çdo përhapje e mëtejshme e 

infeksionit është që nëse fëmija juaj ka ndonjë simptomë të COVID-19, duke 

përfshirë një kollë të re, gulçim, temperaturë të lartë, dhimbje të fytit, ai/ajo duhet të 

izolohet në shtëpi dhe ju duhet të organizoni një test PCR për COVID-19 për ta. 

Testet PCR mund të rezervohen këtu:  

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

Fëmijët që kanë simptoma nuk duhet të përdorin testet e antigjenit, ata duhet të 

qëndrojnë në shtëpi dhe të organizojnë një test PCR për Covid-19. Nëse një 

prind/kujdestar ka ndonjë shqetësim për fëmijën e tyre, duhet të kontaktojë mjekun e 

tyre të përgjithshëm, si zakonisht.    

  

Nga data 29 nëntor 2021, nëse një prind ose kujdestar merr një rezultat pozitiv (i gjetur) të 

testit PCR COVID-19 për fëmijën e tyre, ne po kërkojmë që ata të kontaktojnë menjëherë 

drejtorin e shkollës së fëmijës së tyre për ta njoftuar.   

 

Më pas, drejtori do t'i tregojë këtij prindi/kujdestari se do të kontaktojnë prindërit e fëmijëve 

të tjerë në grupin e fëmijës së tyre, për t'u dhënë atyre detaje se si mund të porosisin teste 

falas të antigjenit për fëmijët e tyre duke përdorur një numër telefoni falas. Nga drejtori 

kërkohet që të mos ndajë asnjë informacion personal në lidhje me ndonjë fëmijë tjetër me 

prindërit. 

 

Testet e antigjenit janë potencialisht një masë shtesë për të ndihmuar në mbrojtjen kundër 

transmetimit të COVID-19 (koronavirus). Testet i bëni vetë në shtëpi. Mostra e provës nuk 

duhet të shkojë në laborator. Zakonisht rezultatet tuaja i merrni pas 15 minutave.   

 

Nëse përfshihet vetëm një pod, vetëm fëmijëve në këtë grup do t'u ofrohen teste të 

antigjenit. Nëse ka dy grupe me raste të ndara të konfirmuara të COVID-19, atëherë 

prindërit ose kujdestarët e fëmijëve në të gjithë klasën do të kontaktohen dhe do t'u 

sigurohet informacioni se si mund të kërkojnë teste antigjeni.  

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Do të duhet të jepni emrin dhe adresën e shtëpisë së fëmijës suaj së bashku me numrin e 

regjistrimit të shkollës, i cili do të jepet nga shkolla, kur të kontaktoni numrin e telefonit falas 

për të porositur testin.  

 

 

Këto teste do t'i dorëzohen pa pagesë drejtpërdrejt prindit ose kujdestarit në adresën e tyre 

të shtëpisë dhe prindi i fëmijës mund të vendosë nëse dëshiron t'i bëjë testet. HSE ka 

përgatitur udhëzime dhe një video për prindërit. Detajet e plota do të jenë në paketën e 

testit të antigjenit.  

 

HSE këshillon që prindërit/kujdestarët duhet të kryejnë testin e parë të antigjenit për 

fëmijën e tyre në ditën që ata marrin kompletin e testit, ata duhet të bëjnë një test të dytë 2 

ditë më vonë dhe një test të tretë 2 ditë pas kësaj.   

 

Fëmijët në grupin e rastit të konfirmuar me COVID-19 mund të vazhdojnë të ndjekin 

shkollën për sa kohë që nuk kanë simptoma dhe nuk kanë një rezultat pozitiv të testit 

COVID-19 (antigjen ose PCR). Nëse në çdo kohë, fëmija juaj shfaqë simptoma, duhet të 

izolohen në shtëpi dhe ju duhet të rezervoni një test PCR për COVID-19. Bëni këtë 

edhe nëse testi i antigjenit ka një rezultat negativ (nuk është gjetur).  

 

Nëse një test antigjen është pozitiv, është e rëndësishme që fëmija juaj të izolohet në 

shtëpi dhe të organizoni një test PCR për COVID-19 në internet në HSE test portal. 

  

Një kod QR do të sigurohet për t'u dhënë prindërve mundësinë për të ngarkuar rezultatin e 

një testi për të informuar HSE-në. Ky informacion është shumë i rëndësishëm për të 

kuptuar pandeminë Covid-19.   

 

Drejtorëve të shkollave u është kërkuar që të mos ndajnë asnjë informacion me prindërit që 

mund të identifikojnë rastin pozitiv me COVID-19.  

 

Pjesëmarrja në testimin e antigjenit është një program vullnetar, prandaj nuk është e 

nevojshme që prindërit të ndajnë informacione me shkollën nëse ata kanë kërkuar teste 

antigjeni dhe nëse kanë bërë teste negative.  

  

Fëmijët që janë mirë duhet të vazhdojnë të vijnë në shkollë pavarësisht nëse marrin pjesë 

në testimin e antigjenit apo jo.  

 

Vendimi për të bërë testimin e antigjenit me fëmijën tuaj varet plotësisht nga prindërit dhe 

kujdestarët dhe nuk do të ketë asnjë ndikim në arsimimin ose përvojën e fëmijës suaj në 

shkollë.  

 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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Programi vullnetar i testimit antigjen është një masë shtesë dhe nuk zëvendëson masat 

shumë të rëndësishme të shëndetit publik aktualisht në shkollën tuaj.  

 

Ne vazhdojmë t'ju kërkojmë që t'u kujtoni fëmijëve tuaj rëndësinë e këtyre masave për të 

ndaluar përhapjen e infeksionit.  

 

 

Sinqerisht 

 

Deirdre Shanley  

Ndihmës Sekretare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


