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Tisztelt Szülő! 

Ez a dokumentum a meghatározott körülmények közötti antgéntesztelés használatára 
vonatkozó tervek frissítése, és olyan, tünetmentes gyermekek körében alkalmazandó, akik 
olyan osztályközösségbe tartoznak, melynek valamely tagjánál COVID–19-fertőzést 
diagnosztizáltak.  

A fertőzés további terjedésének megakadályozásában a legfontosabb módszer az, 
hogy ha gyermekénél tünetek jelentkeznek (pl. friss köhögés, légszomj, láz, 
torokfájás), akkor el kell őt különíteni a közösség többi tagjától, és otthon tartani. Önt 
pedig arra kérjük, foglaljon gyermeke számára időpontot COVID–19 PCR-tesztre! PCR-
tesztre itt foglalható időpont: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

A tüneteket mutató gyermeknél ne végezzenek antigéntesztet! Tartsa otthon a 
gyermeket, és szervezze meg számára a PCR-tesztet! Amennyiben a szülő / 
gondviselő aggódik a gyermek állapota miatt, kérjük, a szokásos módon lépjen 
kapcsolatba a háziorvossal! 

2021. november 29-től, ha a szülő / gondviselő értesítést kap róla, hogy a gyermeke 
COVID–19 PRC-tesztje pozitív, arra kérjük, haladék nélkül értesítse erről a gyermek 
iskolájának igazgatóját!  

Az iskolaigazgató elmondja majd a szülőnek / gondviselőnek, hogy értesíteni fogják a 
gyermek osztályközösségébe tartozó többi tanuló szüleit, és közlik velük annak részleteit, 
hogyan rendeljenek a gyermekeik számára ingyenes antigénteszteket egy ingyenesen 
hívható telefonszámról. Az iskolaigazgató nem ad ki semmilyen személyes információt a 
szülőknek egyetlen gyermekről sem.  

Az antigéntesztelés újabb potenciális eszköze lehet a COVID–19-vírus terjedése elleni 
védekezésnek. A tesztet önmaga végezheti el otthon. A kenetmintát nem kell laboratóriumba 
küldeni. Általában 15 perc múlva kiderül az eredménye.  

Ha egy osztályközösségnek csak egy csoportja érintett, akkor csak az ezen csoportba 
tartozó gyermekeknek ajánlják majd fel az antigéntesztelést. Ha egy osztályközösség két 
csoportra van bontva, és mindkét csoportból érkezik COVID–19-fertőzöttségről szóló 
bejelentés, az egész osztály családjait megkeresik, és ismertetik velük, hogyan igényelhetik 
az antigénteszteket.  

Önnek meg kell majd adnia gyermeke nevét és lakcímét, valamint iskolai törzsszámát – ezt 
az iskola bocsátja majd rendelkezésre –, amikor felhívja az ingyenes telefonszámot, hogy 
megrendelje a tesztet.  

Ezeket a teszteket ingyenesen szállítják ki közvetlenül a szülő vagy gondviselő lakcímére, 
és a gyermek szülei dönthetik el, hogy kívánnak-e élni a tesztelés lehetőségével. Az 
Egészségügyi Szolgáltató (HSE) használati útmutatót és videót is készített a szülők részére. 
Ennek részletei az antigénteszt csomagjában találhatók.  

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


 

 

A HSE ajánlása alapján a szülőknek / gondviselőknek az első tesztet a teszt 
kézhezvételének napján, a másodikat két nappal ezt követően, a harmadikat pedig két 
nappal a második után ajánlott elvégezni a gyermekükön.  

A COVID–19-fertőzéssel diagnosztizált gyermek osztályközösségébe tartozó gyermekek 
továbbra is járhatnak iskolába, amennyiben tünetmentesek, és nem volt pozitív 
(antigén- vagy PCR-) teszteredményük. Amennyiben gyermekén bármikor tünetek 
jelentkeznek, a gyermeknek otthon kell maradnia, elkülönítve a közösség többi 
tagjától, Önnek pedig időpontot kell kérnie a számára COVID–19 PCR-tesztelésre. 

Kérjük, akkor is tegyen így, ha az antigénteszt eredménye negatív (nem kimutatható)!  

Ha az antigénteszt pozitív, nagyon fontos, hogy a gyermek otthon maradjon, a közösség 
többi tagjától elkülönítve, és hogy Ön időpontot foglaljon a számára COVID–19 PCR-
tesztelésre online, a HSE tesztportálján.  

Egy QR-kódot is elérhetővé tesznek majd, ezzel lehetővé téve a szülőknek a teszteredmény 
feltöltését a HSE informálása céljából. Ez az információ nagyon fontos a COVID–19-
világjárvány megértése szempontjából.  

Az iskolaigazgatókat arra kötelezték, hogy ne osszanak meg semmiféle olyan informácót a 
többi szülővel, mely a pozitív COVID–19-eset kilétének azonosíthatóságához vezethetne.  

Az antigéntesztelésben való részvétel önkéntességen alapul, így a szülőknek nem 
szükséges megosztaniuk az iskolával az arra vontakozó információt, hogy igényeltek-e 
antigéntesztet, és elvégeztek-e negatív eredményt hozó teszteket.  

Azon gyermekek, akik jól vannak, továbbra is jöhetnek iskolába, függetlenül attól, hogy 
éppen tesztelés alatt állnak-e, vagy sem.  

Az, hogy alávetik-e a gyermeket antigéntesztelésnek, teljes egészében a szülő / gondviselő 
döntésétől függ, és nem befolyásolja a gyermek iskolai oktatását vagy a vele való iskolai 
bánásmódot. 

Az önkéntes antigéntesztelési program csupán kiegészítő intézkedés, és nem helyettesíti a 
nagyon fontos közegészségügyi intézkedéseket, melyek jelenleg érvényben vannak az 
Önök iskolájában.  

Továbbra is kérjük, hogy emlékeztesse gyermekét ezen intézkedések fontosságára a 
fertőzés terjedésének megállítása érdekében!  
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