
1 4Wypełnić formularz zlecenia danymi swojego 
dziecka. Koniecznie wypełnić w całości!

Szkoła Państwa dziecka otrzyma wyniki indy-
widualnego testu. Jeśli chcą Państwo również 
otrzymać wyniki badań, należy wrazić zgodę na 
przeniesienie do aplikacji ostrzegawczej Corona 
Warn i wkleić kod QR oznaczony literą „L” w polu 
w dolnym lewym rogu. Drugi kod QR (z czarną 
obwódką) zachować dla siebie celem odczyta-
nia wyników.

Do odczytania wyników można również użyć 
aplikacji SYNLAB „Mój wynik badań labora-
toryjnych”. W takim przypadku prosimy rów-
nież o wklejenie kodu QR, zgoda na przesyłanie 
danych jest wtedy opcjonalna.

Woreczek strunowy zawiera nastę-
pujące materiały

| www.synlab.de
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a) Woreczek na próbkę
b) Wacik w rurce transportowej
c) Zestaw z kodem kreskowym
d) Formularz zlecenia
e) Zestaw z kodem QR

Przygotowanie
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COVID-19 | Instrukcja dotycząca wykonywania  
pojedynczego testu
W celu lepszego opanowania pandemii w szkołach i przedszkolach zaleca się wykonanie u Państwa dziecka testów na zakaże-
nie SARS-CoV-2.

W szkole przeprowadzono u dzieci już pierwszy proces testowania, w którym przebadano kilka próbek w jednym teście PCR 
(„próbka grupowa”). Jeżeli wynik testu grupowego jest pozytywny, dzieci w klasie są zakażone SARS-CoV-2. W takim przypadku 
Państwa szkoła przekaże dalsze informacje na ten temat. Dopiero wtedy proszę otworzyć woreczek strunowy i wykonać pobra-
nie próbki. Do tego czasu proszę przechowywać woreczek w temperaturze pokojowej.

Aby pobieranie próbek było bezpieczne i komfortowe dla dziecka, podczas pobierania w domu stosuje się również „metodę 
lizaka”. W woreczku strunowym, który otrzymają Państwo od szkoły, znajduje się sterylny wacik, który należy podać swojemu 
dziecku i który dziecko musi ssać tak jak lizak przez 30 sekund. Następnie proszę zapakować wacik do dostarczonego worecz-
ka na próbki i przynieść go do szkoły, skąd zostanie przetransportowany do laboratorium SYNLAB. Tam zostanie przeprowadzo-
na analiza przy użyciu bardzo czułej metody PCR.

e)

a)

Instrukcja dla rodziców
Załącznik 3

Opisać naklejkę na woreczku na próbkę nume-
rem telefonu, imieniem i nazwiskiem oraz szkołą i 
klasą swojego dziecka.

Proszę nakleić kod kreskowy oznaczony (1) 
wzdłuż na rurce transportowej. Nie owijać go 
wokół rurki!

Kod kreskowy oznaczony (2) wpisać w polu 
w prawym górnym rogu formularza zlecenia.

b)

c)

d)
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Umieścić rurkę transportową w woreczku na 
próbkę. Zamknąć woreczek na próbkę za pomo-
cą naklejki.

Bezpośrednio po zakończeniu należy zdezynfe-
kować ręce i/lub dokładnie je umyć!

Proszę przynieść próbkę do szkoły tak szyb-
ko, jak to możliwe!
Informacje na temat zwrotu (zwłaszcza go-
dziny oddania) lub dalszego transportu 
otrzymają Państwo od szkoły.

Zostaną Państwo poinformowani o wyniku 
analizy PCR przez szkołę, za pomocą aplika-
cji ostrzegawczej Corona-Warn lub aplikacji 
SYNLAB w zakładce „Mój wynik badań labo-
ratoryjnych”.

| www.synlab.de
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6Wyjąć wacik w rurce transportowej z woreczka 
strunowego. Wyjąć wacik z rurki transportowej i 
podać dziecku.

Dziecko wkłada wacik wyściełaną stroną do ust i 
ssie go przez 30 sekund: Przesuwa go językiem 
tam i z powrotem. Nie żuć!

Włożyć wacik do rurki transportowej i ostrożnie 
ją zamknąć.

Instrukcja dotycząca pobierania próbek
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Odczytanie wyników za pomocą kodu QR:
Za pomocą aplikacji ostrzegawczej Corona-Warn lub

Poprzez zainstalowanie aplikacji Mój wynik badań laboratoryjnych
Ważne: Zezwolić na dostęp do aparatu

Instrukcja dla rodziców
Załącznik 3

Nie dotykać 

wacika na jego 

zakończeniu!


