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Prvňáčci ze základní školy Chmelnice se sami otestovali proti
koronaviru přímo ve třídě. Praha 3 pro ně zařídila nejšetrnější a
spolehlivé antigenní testování ze slin
Praha 19. 2. 2021

Děti ze ZŠ Chmelnice si dnes pod vedením paní učitelky

vyzkoušeli antigenní test ze slin COVID-19 přímo ve třídě. Testování bylo snadné,
rychlé a naprosto bezbolestné. Pilotní akce testování ve škole organizované městskou
částí Prahy 3 se celkem zúčastnilo osmnáct prvňáčků a všechny testy ukázaly
negativní výsledek. Testování od společnosti aiomica bylo pro děti zdarma.
„Cílem pilotního testování přímo ve školních lavicích bylo vyzkoušet především organizaci
neinvazivního typu testování ve školním prostředí. Mezi rodiči žáků o ně byl zájem. Zúčastnilo se jej
osmnáct z dvaceti dětí ve třídě a všechny výsledky testů byly negativní“, uvádí Jiří Ptáček, starosta
Prahy 3.
Paní učitelka Miroslavy Černá rozdala svým žákům 1. A testovací sady Saligen od českého výrobce
Bakter Medical a po krátké instruktáži si děti samostatně test provedly. „Děti byly velmi šikovné a
nezaznamenali jsme žádné obtíže“, říká starosta. Výsledky byly známy po 10 minutách.
Testování proběhlo ve spolupráci se společností aiomica, která provozuje od října loňského roku
odběrové místo COVID-19 na Havlíčkově náměstí. „Ze zkušeností z odběrového místa víme velmi
dobře, že především děti špatně snáší odběry s výtěrem nosu nebo nosohltanu. Testy ze slin jsou
šetrnější a tak jednoduché na aplikaci, že je zvládnou sami i prvňáčci. Největší odměnou pro nás dnes
bylo, že při tomto testování neukápla ani jedna slzička,“ upřesňuje Josef Švenda, ředitel společnosti
aiomica.
K brzkému návratu dětí do lavic se Praha 3 snaží zajistit maximálně bezpečné podmínky ve spolupráci
s místními školami: „Děkuji dětem, rodičům a panu řediteli, že nám pomáhají prošlapat cestu. Za chvíli
to bude rok, co se starší děti učí online a řešit potřeby školáků musí být priorita, sděluje starosta
Ptáček. „Jsme připraveni zajistit všechna opatření, aby se děti mohly vrátit do škol. Vidíme na každém
kroku, že vzdělání a kontakt s učitelem jim velice chybí. Přestože se při online vyučování snažíme, jak
můžeme, je potřeba i sociální kontakt. Neinvazivní testování by byla možná jedna z cest. Jsme
připraveni spolupracovat i na těchto opatřeních, aby se děti do škol co nejdříve vrátily“, uzavírá Václav
Havelka ředitel ZŠ Chmelnice.
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