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Vazeni rodice/pecovatele 

Poslední semestr byl zjevně velmi narušen, protože velké množství studentů se muselo izolovat. Vím, že to 
byl skutečný tlak na rodiny a mělo to navzdory kvalitě našeho dálkového učení dopad na učení. 

Jsem opravdu rád, že vám mohu oznámit, že plánujeme rychlé testování. To bude znamenat, že pouze ti, 
kteří jsou pozitivní, se budou muset izolovat. To nám všem umožní dostat se k něčemu mnohem blíže k 
normálu. Nový test se nazývá test bočního toku a poskytuje výsledek za 30 minut. Studenti budou požádáni, 
aby se otestovali, ale náš tým zaměstnanců jim poskytne podporu. 

Budeme provádět týdenní testy, abychom zabránili šíření Covida ve škole. Kromě toho budeme nabízet 
„sériové testování“. Toto je test prováděný každý den a znamená, že studenti se nemusí izolovat, když byli v 
kontaktu s pozitivním případem. Je zřejmé, že pokud si nepřejí být testováni, budou se muset izolovat po 
dobu 10 dnů. 

Co gdis ma zak pozitivni test? 

Zúčastnění zaměstnanci a žáci, kteří mají pozitivní test, budou o svých výsledcích informováni individuálně. 
Žáci budou muset ve stejný den (nebo co nejdříve) absolvovat další „test PCR“ (obdobně jako testy 
prováděné na místních a regionálních testovacích místech). Během této doby, během čekání na výsledek 
PCR (prostřednictvím textu / e-mailu), se budou muset izolovat. Pokud test PCR vrátí pozitivní výsledek, 
budete se muset izolovat a řídit se pokyny NHS Test and Trace. 

Co gdis je bliski contact ve skole/ucilisti pozitivni 

Úzký kontakt s někým ve škole, který má pozitivní test na COVID-19, se bude moci do školy vrátit, pokud 
souhlasí s testováním jednou denně po dobu 7 dnů a test bude negativní. Pokud test nechtějí podstoupit, 
budou se muset izolovat podle národních pokynů. 

Co gdis se u moje ditete objevi priznaky? 

Tento testovací program je určen pro lidi bez příznaků. Pokud se u vašeho dítěte objeví příznaky kdykoli, 
musí se okamžitě izolovat a rezervovat si test na telefonním čísle 119 (Anglie, Wales a Severní Irsko) nebo 
0300 303 2713 (Skotsko) nebo návštěvou https://www.gov.uk/get -koronavirový test. 

Více informací je k dispozici na webových stránkách školy https://hartsdown.org/mass-testing/. Vyplňte 
prosím přiložený formulář a dejte nám vědět o vašich přáních. 

Vsechno nejlepsi 

  

Matthew Tate 

Reditel Skoly 

 



Prosim viplnte a vrat te nebo doplnte digitalniu verzi LINK 

1. Měl jsem příležitost posoudit informace poskytnuté školou / vysokou školou o testování, položit otázky a 
uspokojivě jsem na ně odpověděl na základě informací uvedených v dopise ze dne 01.01.2021. 

2. V případě dětí mladších 16 let jsem o testování diskutoval se svým dítětem a moje dítě se s radostí 
účastní. Pokud se v den testování nechtějí zúčastnit, nebudou k tomu donuceni a souhlas lze odvolat kdykoli 
před testem. 

3. Souhlasím s provedením výtěru z nosu a krku pro laterální průtokový test. 

4. Souhlasím s tím, že vzorky mého dítěte budou testovány na přítomnost COVID-19. 

5. Chápu, že pokud moje dítě / mé výsledky budou při testu bočního toku negativní, nebude mě škola / 
vysoká škola kontaktovat, kromě případů, kdy jsou blízkým kontaktem potvrzeného pozitivu. 

6. Pokud test bočního toku naznačuje přítomnost COVID-19, souhlasím s tím, aby mé dítě mělo / mělo 
výtěr z nosu a krku pro potvrzující testování PCR, které bude odesláno ve stejný den do laboratoře NHS 
Test & Trace. 

7. Souhlasím s tím, že se budu muset po pozitivním výsledku testu laterálního toku izolovat, dokud nebudou 
obdrženy výsledky potvrzující PCR. 

8. Souhlasím s tím, že pokud budou výsledky testu mého / mého dítěte potvrzeny jako pozitivní z tohoto 
testu PCR, oznámím to škole / vysoké škole a chápu, že já / moje dítě se bude muset izolovat podle 
doporučení v oblasti veřejného zdraví . 

9. Souhlasím s tím, že pokud blízký kontakt s mým dítětem bude mít pozitivní testy, ale já / mé dítě bude 
mít negativní testy, budu nadále chodit do školy / školy, ale budu testován každý den ve škole / škole po 
dobu 7 dnů. 

 

 Nebo:   Nesouhlasim s testovanim 

 

 
 

Meno zaka     Rocnik   

Meno rodice   

Rodice podpis     Datum   

Vztah k diteti pokud dite je pod 16 let 

Menoi zaka     Rocnik   

Meno rodice   

Podpis rodice     Datum   

Vztah k diteti pokud dite je pod 16 let 
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