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Si kujdestar, deklaroj/jam dakord që fëmija im/ynë të marrë pjesë në testet e përsëritura për 
COVID-19 (testi i pështymës). Pjesëmarrja është me vullnet të lirë dhe pëlqimi mund të 
tërhiqet në çfarëdo kohe. 

Jam/jemi dakord që mostrat e pështymës t'i dërgohen laboratorit analitik pjesëmarrës Bioly-
tix AG për analizat e COVID-19. Mostrat ekzaminohen dhe në vijim asgjësohen vetëm për 
qëllimet e diagnostikimit të COVID-19. Përveç caktimit në një bashkësi të ashtuquajtur Pool, 
nuk mblidhet asnjë e dhënë e fëmijës sonë. 

Mostrat mblidhen në klasë dhe rezultati i komunikohet shkollës. Rezultatet e mostrave 
vlerësohen statistikisht në formë të anonimizuar. 

Në rastin e një rezultati pozitiv të bashkësisë, jam/jemi dakord me testin vijues diagnostikues 
PCR për fëmijën tim (Depooling). Për të kryer Depooling, lista e fëmijëve pjesëmarrës i rapor-
tohet pikës përkatëse të testimit dhe kontrollohet nëse fëmija i prekur shfaqet në testin e dytë. 
Kryhet një test pështyme (pa tampon në hundë apo grykë). Testet e shpejta me antigjen nuk 
lejohen si test vijues. 

Nëse testi i dytë diagnostikues PCR është pozitiv, rezultati i raportohet Zyrës Federale të 
Shëndetit Publik dhe Shërbimit Mjekësor për Fëmijët dhe Adoleshentët të Qytetit të Bazelit, 
dhe fëmija ynë duhet gjithashtu të jetë në izolim. 

□ Po, jam dakord me pjesëmarrjen e fëmijës tim/tonë. 

□ Fëmija im ka vuajtur nga COVID-19 brenda 6 muajve të fundit. Sëmundja u  

diagnostikua më ......................... (data) me rezultat pozitiv në test. 6 muaj pas  
diagnostikimit të sëmundjes merr pjesë në testim. 

□ Jo NUK jam/jemi dakord me pjesëmarrjen e fëmijës tim. 
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