Inštrukcie pre testovanie antigénovými samotestami na domáce použitie
počas školského roku 2021/2022
V záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov
základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na
domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci,
aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom
základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí
dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. Počas školského roku budú
mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom
prostredí.
Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu
25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek
na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter).
Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM. Pri testovaní dvakrát
týždenne sada antigénových samotestov postačuje približne na obdobie 12 týždňov.
Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy,
alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.
Obsah sady:
Balenie: (balenie po doplnení extra odberových tyčiniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle
rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 –
004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)
-

testovacia platnička – 25 ks
skúmavka s roztokom – 25 ks
vrchnák s kvapkadlom – 25 ks
rýchly návod (na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie) – 1 ks – NEPOUŽÍVAŤ
návod na použitie (na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie) – 1 ks – NEPOUŽÍVAŤ
sterilná odberová tyčinka dlhá (na nosohltanový výter – nie je určená na samotestovanie) – 25 ks NEPOUŽÍVAŤ

Položka dodávaná extra:

- sterilná odberová tyčinka na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 25 ks –
POUŽIŤ na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu)

Návod na použitie pre samotestovanie:
Príloha č. 1 - Sprievodca pre samotestovanie
Príloha č. 2 - Návod na použitie pri samotestovaní
- súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa
zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie:
V prípade pozitívneho výsledku samotestovania antigénovým testom žiaka počas školského roku:
1. žiak zostáva doma, nemôže ísť do školy,
2. rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup,
3. rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového testu, aby škola mohla pristúpiť
k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.
Dôležité upozornenie:
• Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka,
ktorému sú určené.
• V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich
znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti
antigénové samotesty okresnému úradu.

•

V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať
bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu
odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

