
 

 
 
Prezados Senhores Pais, Prezados Responsáveis   
 

A seguir os senhores receberão informações importantes referentes aos testes de saliva de 
COVID-19 na classe da escola de sua criança. O teste será efetuado semanalmente e é 
voluntário. Uma declaração de consentimento dada poderá ser cancelada a qualquer momento, 
sem informações sobre as razões de tal cancelamento. Por favor obedeçam imprescindivelmente 
às medidas válidas de proteção do BAG e da sua escola.  

Chegada dos resultados dos testes em pool : 

 A duração até a chegada dos resulados dos testes em pool é variável e está sujeita a 
diversos fatores (carga de trabalho do laboratório, transporte). Os professores da classe 
poderão calcular receber um resultado, por via de regra, dentro de no máximo 6 a 10 
horas. 

 Em seguida, os senhores receberão o resultado da escola através da forma combinada (E-
Mail, telefonema de algum colega de acordo com a lista dos telefones dos alunos, 
informação individual, etc.) 

Resultado de Pooling Negativo (COVID-19 não comprovado): 

No pool da classe não foi comprovado nenhum caso de COVID-19. Por favor motivem sua criança 
para continuar a participar do programa «Testes Amplos Baselland», de acordo com as 
especificações da escola. 

Resultado de Pooling Positivo (COVID-19 foi comprovado): 

 A classe poderá ser colocada sob regime de aulas à distância, de acordo com ordem da 
direção da escola (decisão pela direção da escola).  

 Os participantes do pool na classe farão o mais rápido possível os teste de diagnóstico 
obrigatório PCR (Teste de cuspe) na Estação de Esclarecimentos e Testes em Muttenz ou 
em uma das estações externas.   

 Informações sobre os horários de abertura e instruções de como chegar na Estação de 
Esclarecimentos e Testes em Muttenz e estações externas poderão ser encontradas sob 
www.bl.ch/massentest.  

 Os senhores irão receber as especificações sobre o seu comportamento após os exames 
PCR, diretamente após o teste.  

 Não poderão ser efetuados testes rápidos de antígenos para confirmação dos resultados 
individuais (Dissolução do Pool). 

 Estes exames de diagnósticos na  Estação de Esclarecimentos e Testes Feldreben ou em 
uma das estações externas serão às custas do governo federal e a notificação às 
autoridades é obrigatória. 

«Testes Amplos Baselland» COVID-19- Série de testes nas escolas 
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