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Ministerstvo základního a středního školství (DESE) a ministerstvo veřejného zdraví (DPH) nabízejí všem školním

obvodům v Massachusetts nový program rychlého domácího testování antigenu COVID-19. Carver Public Schools se

rozhodly zúčastnit tohoto programu. Testovací program bude k dispozici všem zaměstnancům a studentům bez ohledu na

stav očkování. Pro více informací od DESE a DPH o tomto celostátním testovacím programu klikněte zde.

Okres bude poskytovat zaměstnancům a studentům, kteří se každý týden přihlásí k domácímu rychlému testování

antigenu COVID-19. Účast v programu je dobrovolná, i když podporujeme rodiny, aby se zapojily, testy obdrží pouze ti,

kteří se přihlásí. Program domácího testování začne v týdnu od 6. února 2022. Kromě této nové možnosti domácího

testování antigenu COVID-19 budeme podle potřeby pokračovat v symptomatickém testování pro studenty a

zaměstnance během školního dne. V rámci tohoto posunu v programu ukončujeme Test and Stay a sledování kontaktů
pro úzké kontakty ve škole. Rodiny, které se rozhodnou přihlásit se do programu, obdrží další informace včetně procesu

distribuce testu, materiálů o administraci testu a procesu hlášení pozitivních výsledků testu.

Chcete-li dostávat týdenní domácí testy na antigen, musíte do pátku 28. ledna 2022 vyplnit následující formulář pro

přihlášení: Kliknutím sem vyplňte formulář pro přihlášení

(https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6)

Pokud se rozhodnete, že se vaši studenti nezúčastní, není vyžadována žádná akce.

Scott E. Knief, Superintendent

Přehled: Program rychlého testování doma

● O testu: iHealth je 15minutový domácí rychlý test antigenu schválený FDA

● Přihlášení: Chcete-li se zúčastnit, musíte se přihlásit vyplněním online formuláře. Přihlášením souhlasíte s tím, že si

prostudujete školicí materiály pro administraci testů před prvním dnem testování, budete svého studenta testovat

každou neděli večer počínaje 6. únorem 2022 a nahlásit pozitivní výsledky testů školní sestře vašeho studenta.

● Týdně: Každé dva týdny obdržíte domácí rychlou testovací sadu iHealth. Každá sada obsahuje dva samostatné testy. Váš

student bude každý týden v neděli skládat jeden test.

● Hlášení pozitivních výsledků testu: Pokud má váš student pozitivní výsledek domácího testu na antigen, informujete

jeho školu o pozitivním výsledku oznámením školní sestře. Škola bude výsledky uchovávat v tajnosti a jednotlivé

výsledky nezveřejní. Kromě toho se důrazně doporučuje, abyste o pozitivním výsledku informovali svého lékaře.

Jak provedu test?

● Kliknutím sem zobrazíte úplnou příručku „jak na to“ v různých jazycích

● Kliknutím sem zobrazíte video individuálního sebetestování

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83rLrug9oL95EQwnH07tpYogYawR6Fuajsqpz121t2uEBew/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6
https://ihealthlabs.com/
https://ihealthlabs.com/
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s

