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  Rezultate până acum  
Pentru a ne asigura că acest tip de testare este eficient și funcționează 

în școli, programul a trecut printr-un număr de proiecte pilot primare și 

secundare în Southampton. Aici este un instantaneu al rezultatelor 

provenite din acel program. Datele au fost colectate din septembrie până 

în decembrie 2020. 

PERPSPECTIV DIN 
ȘCOALĂ 
Cei mai importanți oameni de la care să auziți 

informații sunt cei care au luat deja parte la proiect - 

Harry Kutty, director al Școlii Cantell despre 

experiența acestui program în acest videoclip aici.  
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Testarea pe un eșantion de peste 10.000 de persoane 
ne-a arătat că testul nu doar identifică persoanele ca 

fiind pozitive când nu au virusul. Rezultatele fals 
negative (un rezultat negativ când persoana are 

virusul) se poate întâmpla foarte rar în cazul testării 
salivei cu testul LAMP. 
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scăzut la 87% 

 

CE URMEAZĂ 
Acum că școala dvs. a fost înscrisă, este datoria noastră să facem tot ce 

trebuie. Testul necesită ca participantul să recolteze o mostră de salivă într-

un recipient și să o aducă la școală pentru a o înscrie la testare. Tot ce 

trebuie să faceți este să îi reamintiți copilului dvs. să o facă în ziua lor 

alocată. Nu vă faceți griji, vă vom trimite și memento! 

Dacă aveți întrebări despre program care nu au primit răspuns în pachetul 

pe care îl veți primi, consultați secțiunea 'mai multe informații’ de mai jos. 

MAI MULTE INFORMAȚII 
Alături de informațiile pe care le veți primi de la școală/colegiu, există un 

număr de locuri unde puteți găsi mai multe informații despre proiect, iar 

acestea sunt unele dintre ele: 

Vizitați site-ul webaici  

Citiți mai multe despre programul pilot aici 

Urmăriți o animație pentru a vedea cum să faceți testul de salivă aici 

Urmăriți un raport BBC despre programul curentaici  

 

9900%% 

Este deosebit de important pentru educația și starea de bine a tinerilor să fie la școală. În timp ce 

vaccinarea se desfășoară în rândul populației adulte, a face tot ceea ce putem pentru a păstra tinerii 

protejați de răspândirea virusului în școli este la fel de important ca și întoarcerea la viețile noastre 

normale. Suntem, prin urmare, foarte încântați să primim cu brațele deschise școala sau colegiul dvs. în 

programul nostru care implică testarea regulată a salivei în unități educaționale. Aceasta înseamnă că pe 

lângă îndrumarea primită, tinerii vor juca rolul lor în menținerea comunității lor mai bine protejate și vor 

ajuta școala să ia decizii eficiente când sunt detectate cazuri pozitive. Testul de salivă LAMP folosit în 

program este diferit de testarea cu flux lateral de care probabil ați auzit. 

Testarea salivei este non-invazivă și implică furnizarea de către elevi de mostre de salivă într-un recipient, la domiciliu, care este apoi 

lăsat la școala lor sau la colegiu și trimis pentru testare într-un laborator, față de procesul de autorecoltare pe care îl folosesc testele de 

flux lateral. Pentru a ajuta la sprijinirea tinerilor în furnizarea de mostre, a fost dezvoltată o serie de lecții și resurse care vor fi trimise în 

școli și în care ne punem speranța că vor crește înțelegerea mesajelor legate de sănătatea publică și programul de testare, în 

ansamblu. Sperăm că, de asemenea, va inspira tinerii să își dorească să cunoască mai multe despre știință și cariere care fac ca 

programul testării de salivă să funcționeze. Vă mulțumim pentru sprijin, ținem legătura mai departe pentru a colabora! 

Bine ați venit în program 

Școala/colegiul dvs. se 

înscrie pentru testare 
Elevii primesc lecții dedicate pentru a-i 

ajuta la înțelegerea testării 
Elevilor le este oferit un kit de 

testare pentru a face testul de 

salivă la domiciliu 

Dacă este pozitiv, veți primi un 

telefon în 24 de ore și rezultatul  

va fi transmis și departamentului 

NHS Test and Trace. 

Mostra este dusă la laborator 

și rezultatele sunt trimise prin 

mesaj text între 24-48 de ore 

Mostra este adusă la 
școală/colegiu și lăsată 
într-un coș colector 

Ascultai elevii de la Școala Cantell vorbind despre experiența de participare 
la acest program în videoclip aici. 

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

