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Arkusz informacyjny: Samobadanie dzieci 
Więcej testów dla mniej koronawirusa 

 
Drodzy Rodzice, 
 
Za pomocą tej ulotki chcielibyśmy poinformować Państwa, dlaczego samobadanie dziecka jest 
przydatne.  
 
Dlaczego ważne jest samobadanie dziecka? 
 
Pomóż w zwalczaniu koronawirusa i regularnie korzystaj z 
bezpłatnych samo-testów dla swoich dzieci. Szczególnie w 
sezonie turystycznym należy być bardzo czujnym i ostrożnym, 
aby chronić swoje i inne dzieci. 
Badanie daje pewność dzieciom w grupie lub kohorcie.  
Samo-testy są pomocne we wczesnym wykrywaniu infekcji i 
zapobieganiu dalszym infekcjom. 
Samo-testy są zawsze tylko chwilową informacją, dlatego 
bardzo ważne jest, aby regularnie badać dziecko, nawet jeśli nie 
ma ono żadnych objawów choroby. 
Oto jak możesz pomóc chronić swoje dzieci i innych. 
 

 
Jakie samo-tetsy są oferowane w centrach dla dzieci i rodzin? 
 

Samo-testy są zatwierdzone dla dzieci, dobrowolne i zostały 
wybrane pod nadzorem naukowym.  
Są całkowicie bezpieczne dla dzieci. Wymaz pobierany jest z 
przedniej części nosa.  
W ośrodkach dla dzieci i rodzin dostępne są bezpłatnie samo-
testy przy użyciu wymazu z nosa. 
 
 
 

Jak prawidłowo wykonać test? 

Przed wykonaniem testu prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją i wykonanie testu u 
dziecka z umytymi rękami. 
Wymazówki z nosa są specjalnie zaprojektowane dla dzieci. Wacik jest wprowadzany na 
głębokość 1-2 cm do nosa. 
Na stronie głównej senatora ds. dzieci i edukacji, w zakładce informacyjnej Corona, znajduje się 
film objaśniający, jak przeprowadzić test.  
 

Wskazówka:  
 
Film można znaleźć na stronie 
https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/ 
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für 
Kita-Kinder? Jarno und Katja erklären es 
 

Regularne  
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Jak mogę ułatwić przeprowadzenie samo-testu mojemu 
dziecku? 
Stwórz miłą atmosferę dla Ciebie i Twojego dziecka. Wyjaśnij 
dziecku poszczególne etapy testu, aby zrozumiało, co się dzieje. 
Prosimy nie testować wbrew woli dziecka. Za każdym razem 
pokazuj dziecku, co zamierzasz zrobić za chwilę. Najlepiej jest 
wcześniej wypróbować testy razem w formie zabawy. Możesz 
też pokazać dziecku, jak test działa na sobie.  
Może Twoje dziecko najpierw niech wykonuje test z lalką lub 
przytulanką.  
 

Jak często należy przeprowadzać samo-testy na koronawirusa u dziecka?  
 

Samo-testy będą wykonywane w domu w poniedziałkowe i 
czwartkowe poranki przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu.  
 

Jeśli zapomniałeś zrobić test w domu, możesz wyjątkowo zrobić go 
w Centrum Dziecka i Rodziny.  
Regularne samobadanie jest bardzo ważne, aby wcześnie 
wykrywać infekcje i w porę chronić dzieci. 
 
 
 
 

 

Co robić po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu? 

Jeśli wynik testu jest pozytywny, dziecko nie może przychodzić do Centrum Dziecka i Rodziny i 
musi pozostać w domu. Prosimy o natychmiastowe 
telefoniczne poinformowanie Centrum Dziecka i Rodziny. 
Następnie proszę umówić się na badanie PCR, aby 
sprawdzić wynik. W tym celu należy zadzwonić pod numer 
361 10100. Jeśli wynik badania PCR jest pozytywny, należy 
powiadomić Centrum Dziecka i Rodziny. Dziecko musi 
wtedy pozostać w izolacji. Powinieneś także poddać się 
badaniom. Jeśli wynik jest negatywny, dziecko może 
ponownie odwiedzić Centrum Dziecka i Rodziny. 
 

Co robić po negatywnym wyniku testu? 
Jeśli wynik jest negatywny, dziecko może odwiedzić 
Centrum Dziecka i Rodziny. Jeśli masz wątpliwości co do wyniku testu lub jeśli test jest nieważny, 
możesz powtórzyć test jeden raz.   
Należy pamiętać, że samo-test jest tylko chwilową informacją i powinien być regularnie 
powtarzany, w poniedziałki i czwartki.  
 
Wskazówka 
Jeśli nie chcesz samodzielnie przeprowadzać testu, możesz również bezpłatnie zlecić test w 
centrum testowym. Ewentualnie skontaktuj się z pediatrą lub lekarzem. 
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Chwal swoje 
dziecko za 
odwagę. 

 

Samo-test jest 
pozytywny, proszę 

się umówić pod  
361-10100  
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Termin badania PCR  

 
 


