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  Dotychczasowe wyniki  
W wielu szkołach podstawowych i średnich w Southampton przeprowadzono 
program pilotażowy mający ustalić, czy tego typu testy są skuteczne i sprawdzają 
się w szkołach. Rzut oka na wyniki uzyskane w tym Programie. Dane zbierano od 
września do grudnia 2020 r. 

DANE ZE SZKÓŁ 
„Wysłuchajmy najważniejszych osób, które już 

wzięły udział w Programie” - mówi Harry Kutty, 

dyrektor szkoły Cantell, o doświadczeniach 

Programu w tym filmie tutaj. 

2284 2043  
zarejestrowanych  przekazano co 
pracowników i  najmniej 1 
próbkę 
uczniów szkoły 

 
Wskaźnik 
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Dane z tego programu potwierdziły test 
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Testy przeprowadzone u ponad 10 000 osób 

wykazały, że nie identyfikują osób jako 
pozytywne, jeśli nie mają wirusa. Fałszywie 

negatywne wyniki (negatywny wynik, gdy 
dana osoba ma zakaźnego wirusa) bardzo 

rzadko zdarzają się w przypadku testu ze 
śliny, LAMP. 

wyników badań 
otrzymano w ciągu 24 

godzin 

 
 
 
 
 
 

 
wyników badań 

otrzymano w ciągu 
12 godzin 

 
   

 

 
Frekwencja we 

wszystkich czterech 
szkołach utrzymywała 

się powyżej 94% przez 
cały okres testowania 

 
 
 

W skali kraju 

frekwencja 

spadła do 87% 

 W tym filmie usłyszycie uczniów ze szkoły 

Cantell mówiących o swoim udziale w Programie tutaj. 

CO SIĘ NASTĘPNIE DZIEJE 
Po zarejestrowaniu szkoły, wykonujemy całą pracę. Test wymaga 

od uczestnika pobrania próbki śliny do pojemnika i przyniesienia go 

do szkoły w celu przesłania do wykonania testu. Wystarczy 

przypomnienie dziecku, aby zrobiło to w wyznaczony dzień. 

Prosimy się nie martwić – wyślemy też przypomnienia! 

Wszelkie pytania dotyczące Programu, na które nie ma odpowiedzi 

w otrzymanym pakiecie, prosimy sprawdzić w powyższej części 

„Więcej informacji”. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
Oprócz informacji otrzymanych ze szkoły/college’u, istnieje szereg 

miejsc, w których można znaleźć więcej informacji o Projekcie: 

Nasza strona internetowa 

Więcej o programie pilotażowym podano tutaj 

Animacja pokazująca, jak wykonać test ze śliny, znajduje się 

tutaj 

Raport BBC o działającym programie znajduje się tutaj 

 

9900%% 

Uczęszczanie młodych ludzi do szkoły jest niezwykle ważne dla ich dobrego samopoczucia i edukacji. 
Obecnie szczepione są osoby dorosłe, ale musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić 
młodych ludzi przed rozprzestrzenianiem się wirusa w szkołach, gdyż jest to równie ważne dla powrotu do 
normalnego życia. Dlatego z radością witamy Państwa szkołę lub college w naszym Programie 
obejmującym regularne testy ze śliny wykonywane w placówkach edukacyjnych. Oznacza to, że zgodnie z 
wytycznymi, młodzi ludzie będą odgrywać swoją rolę w zapewnianiu lepszej ochrony społeczności i 
pomagać szkole w podejmowaniu skutecznych decyzji w razie wykrycia przypadków z wynikiem 
pozytywnym w teście. Wykonywany w tym Programie test ze śliny, LAMP, różni się od testu przepływu 
bocznego (szybkiego testu), o którym być może Państwo słyszeli. 

Test ze śliny jest nieinwazyjny i polega na tym, że uczniowie w domu umieszczają próbkę śliny w pojemniku, który jest w oddawany 
szkole lub college'u i wysyłany do badania w laboratorium i nie jest to proces samodzielnego pobierania wymazu, stosowanym w 
testach przepływu bocznego. Pragnąc pomóc młodym ludziom w dostarczaniu próbek, opracowano serię lekcji i materiałów, które 
zostaną dostarczone do szkół i które, mamy nadzieję, pozwolą lepiej zrozumieć informacje dotyczące zdrowia publicznego oraz całego 
programu testowania. Mamy nadzieję, że przyczyni się to również do zainspirowania młodych uczestników Programu do pogłębienia 
wiedzy o nauce i karierze związanych z realizacją Programu testowania ze śliny. Dziękujemy za wsparcie, z niecierpliwością czekamy 
na współpracę z Państwem! 

Witamy w programie 

Szkoła/college rejestruje 

się do testów 
Uczniowie mają specjalne lekcje, 

pomagające im w zrozumieniu testowania 
Uczniowie otrzymują zestaw 

testowy do pobrania w domu 

próbki śliny 

Jeśli wynik jest pozytywny, w 
ciągu 24 godzin informacja o 
tym zostanie podana 
telefonicznie i wynik zostanie 
przekazany do NHS Test and 
Trace 

Próbka jest przekazywana 

do laboratorium, a wyniki 

wysyłane SMS-em w ciągu 

24-48 godzin 

Próbka jest dostarczana 
do szkoły/college’u i 
umieszczana w pojemniku 
zbiorczym 

https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/01/saliva-test-evaluation.page
https://youtu.be/miT0mlLVZgk
https://youtu.be/miT0mlLVZgk
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be

