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Szanowni rodzice, 

Przedstawiamy aktualne plany przewidujące stosowanie w określonych okolicznościach badań 

antygenowych u dzieci bez objawów, ale uczęszczających do grupy szkolnej, w której 

potwierdzono przypadek zakażenia COVID-19. 

Jeśli u dziecka stwierdzono jakiekolwiek objawy COVID-19, jak pojawienie się kaszlu, 

duszności, wysokiej temperatury, bólu gardła, to najlepszą ochroną przed dalszym 

rozprzestrzenianiem się infekcji jest izolacja w domu oraz umówienie się na badanie PCR 

na obecność infekcji COVID-19. Badanie PCR można umówić tutaj: 

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

U dzieci z objawami nie należy wykonywać badań antygenowych, natomiast dzieci takie 

powinny zostać w domu i należy umówić dla nich badanie PCR na obecność infekcji COVID-

19. Jeśli rodzic/opiekun ma jakiekolwiek obawy dotyczące swojego dziecka, powinien, jak 

dotychczas, skontaktować się z lekarzem rodzinnym.  

Od 29 listopada 2021 roku, jeśli badanie PCR dziecka potwierdzi obecność infekcji COVID-19, 

prosimy rodzica lub opiekuna o natychmiastowy kontakt ze szkołą i poinformowanie dyrektora 

szkoły o wyniku badania dziecka.  

Dyrektor następnie poinformuje rodzica/opiekuna, że skontaktuje się z rodzicami innych dzieci 

w grupie dziecka, aby poinformować, jak za pośrednictwem bezpłatnej infolinii można zamówić 

bezpłatne badania antygenowe dla dzieci. Dyrektor szkoły nie będzie udostępniać rodzicom 

jakichkolwiek danych osobowych innych dzieci. 

Badania antygenowe są potencjalnie dodatkowym środkiem zapobiegającym przenoszeniu się 

infekcji COVID-19 (koronawirusa). Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbka nie musi 

trafić do laboratorium. Zwykle otrzymuje się wynik w 15 minut. 

Jeśli w grę wchodzi tylko jedna grupa szkolna, badania antygenowe będą zaoferowane wyłacznie 

dzieciom z tej konkretnej grupy. Jeśli infekcję COVID-19 potwierdzono w dwóch oddzielnych 

grupach szkolnych, skontaktujemy się z rodzicami lub opiekunami dzieci z całej klasy i przekażemy 

im informację, jak można zamówić badanie antygenowe.  

Aby zamówić badanie należy skontaktować się z bezpłatnym numerem infolinii, podać imię 

i nazwisko dziecka, adres domowy oraz uzyskany od szkoły numer szkoły. 

Zestawy testowe będą dostarczone bezpłatnie bezpośrednio do rodzica lub opiekuna na adres 

domowy, a rodzic dziecka może zdecydować, czy chce wykonać badanie. Zarząd Służby Zdrowia 

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


 

2 

(HSE) przygotował instrukcje i film dla rodziców. Pełne informacje będą zawarte w zestawie 

badania antygenowego.  

Zarząd Służby Zdrowia zaleca, aby rodzice/opiekunowie przeprowadzili pierwsze badanie 

antygenowe u dziecka w dniu otrzymania zestawu testowego, drugie badanie 2 dni później, 

a trzecie za kolejne 2 dni.  

Dzieci w grupie, w której potwierdzono przypadek COVID-19 mogą nadal uczęszczać do szkoły, 

o ile nie mają objawów i nie mają dodatniego wyniku badania COVID-19 (antygenowe lub PCR). 

Jeśli w jakimkolwiek momencie u dziecka wystąpią objawy, dziecko powinno pozostać w domu 

i należy dla dziecka umówić badanie PCR na obecność infekcji COVID-19.  Badanie PCR należy 

umówić nawet jeśli badanie antygenowe ma wynik negatywny (nie wykryto infekcji). 

Jeśli badanie antygenowe jest pozytywny, dziecko musi pozostać w domu i należy umówić przez 

Internet na portalu Zarządu Służby Zdrowia umówić sie na badanie PCR COVID-19. 

Aby umożliwić rodzicom przesłanie wyniku badania w celu poinformowania Zarządu Służby 

Zdrowia (HSE), zostanie wygenerowany odpowiedni kod QR. Ta informacja jest bardzo istotna, 

aby poznać przebieg epidemii Covid-19. 

Dyrektorów szkół poproszono o nieudostępnianie rodzicom jakichkolwiek informacji, które 

pozwoliłyby poznać tożsamość osoby zakażonej COVID-19. 

Uczestnictwo w badaniu antygenowym jest programem dobrowolnym, dlatego nie jest konieczne, 

aby rodzice przekazywali szkole informację o wniosku o wykonanie badania antygenowego i jego 

wyniku. 

Dzieci, które czują się dobrze, powinny nadal chodzić do szkoły, niezależnie od tego, czy biorą 

udział w badaniu antygenowym, czy też nie. 

Decyzja o przeprowadzeniu badania antygenowego u dziecka należy wyłącznie do rodziców 

i opiekunów i nie ma wpływu na uczęszczanie dziecka do szkoły. 

Dobrowolny program badań antygenowych jest środkiem dodatkowym i nie zastępuje bardzo 

ważnych środków zdrowia publicznego obecnie wdrożonych w szkole. 

W dalszym ciągu prosimy o przypominanie dzieciom o znaczeniu tych środków dla powstrzymania 

rozprzestrzeniania się infekcji. 

Z poważaniem 

Deirdre Shanley  

Asystentka Sekretarza 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/

