
 

 
 

 
 
 

 
 
Prezados Senhores Pais, Prezados Responsáveis 
 
A pandemia corona continua. Infelizmente também as escolas estão muitas vezes afetadas pelo 
vírus, pois nas escolas as pessoas geralmente vão em grupos e assim sendo, o vírus pode ser 
propagado. Devido aos surtos de corona, várias escolas inteiras foram fechadas e as alunas e os 
alunos, bem como suas famílias e professores tiveram que ficar em quarentena.  
 
Estudos científicos mostram que a propagação do vírus também pode ser efetuada por pessas 
sem sintomas aparentes. Além disso, nesse meio tempo várias mutações do vírus COVID-19 
foram confirmadas no Cantão de Basel-Landschaft. Para que as pessoas infectadas possam ser 
detectadas e isoladas, é preciso que sejam feitos testes de forma ampla e sistemática. Já no início 
de fevereiro o Cantão iniciou o programa «Testes Amplos Baselland» em escolas selecionadas. 
Agora essa série de testes será expandida sistematicamente em todas as escolas do Cantão  
 
No programa «Testes Amplos Baselland» o vírus corona será testado tanto nas alunas e alunos, 
bem como nos professores, semanalmente. A participação é completamente voluntária. Se a sua 
criança não participar do projeto, não há nenhuma consequência. 
 
O procedimento do teste baseia-se em uma amostra de saliva (não será feito teste da mucosa 
nasal ou da faringe), o qual pode ser obtido totalmente sem dor: a criança gargareja com uma 
solução salina (0.9% NaCI) e cospe a mesma em um tubo.   
Os testes serão efetuados uma vez por semana durante o horário de aulas e de uma forma 
completamente anônima. Para isso os tubos de amostras de cada classe serão agrupados (o 
chamado Pooling)  exclusivamente sob o nome da escola, bem como sob números em sequência. 
Portanto não será possível tirar conclusões a respeito das crianças individualmente.  
 
As amostras do pool serão testadas com uma análise PCR, a qual tem uma alta sensibilidade. As 
amostras serão avaliadas por volta de 6 a 10 horas após a chegada no laboratório. A escola será 
subsequentemente informada sobre os resultados dos testes de amostras de pool por E-Mail. Os  
senhores receberão o resultado através dos professores de sua criança. No caso de um resultado 
de amostra de pool positivo, as crianças/professores envolvidos serão testados individualmente 
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no mesmo dia ou em um dos dias subsequentes. O segundo teste é obrigatório. Este será 
efetuado na Estação de Esclarecimentos e Testes Feldreben em Muttenz ou em uma das 
estações externas. Neste caso será necessário a adminissão no sistema de administração dos 
pacientes  
 
A participação no programa não acarreta custo algum para os senhores. Ficaríamos imensamente 
gratos pelo seu consentimento na participação do programa e agradecemos aos senhores pelo 
apoio na contenção da pandemia corona.  
 
Caso os senhores tenham perguntas adicionais a respeito do programa, por favor entrem em 
contato com os professores de seus filhos.  
 


