Poučení o způsobu provádění testování žáků
1. Testy pro žáky si pracovník dohlížející na testování vyzvedne v IC a současně s nimi obdrží seznam
žáků.
2. Pracovník dohlížející na testování se před započetím testování seznámí s postupem testování testem
LEPU RAPID – viz příloha.
3. Ve třídě, kde se bude testování provádět, předá pracovník dohlížející na testování žákovi test.
Současně mu předá postup testování testem LEPU RAPID – viz příloha. Pracovník dohlížející na
testování přečte žákům pravidla odběru a změří čas testování. Žáci čekají na svém místě do uplynutí
časového limitu.
4. Po uplynutí časového limitu testování zapíše dohlížející pracovník výsledek testu do seznamu žáků.
Žák vyhodí testovací sadu do sběrného pytle k tomu určenému. Seznam žáků předá dohlížející
pracovník k zaevidování do IC.
5. Počet testovaných bude každý den zapisovat do systému p. Kutková v IC. V době její nepřítomnosti
bude počet testovaných do systému zapisovat p. Fedorová v sekretariátu.
6. V případě pozitivity žáka postupuje dohlížející osoba podle pokynů ředitelky školy. V případě
negativity se na vyžádání vystavuje potvrzení v sekretariátu školy. Sestavy se vytisknou z programu
Bakalář.
Příloha – Postup testování testem LEPU RAPID

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO
LEPU
TEST
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1
Vydezinfikuješ si ruce

3

Posadíš se ke stolu

A

Dostaneš instruktáž

6
kapek

4
Rozbalíš si test

2×

B
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5×

Tyčinkou 5× otočíš
v každé nosní dírce

tam a zpět

6

7

Odstraníš fólii z testu

8

Prostrčíš konec tyčinky Test se zakape
otvorem B do A
roztokem

9
Otočíš 2× tyčinkou
tam a zpět

15 minut

10
Zavřeš test

15
Test vyhodíš
a vydezinfikuješ si
ruce

11
Stopujeme 15 minut

16
Jsi negativní:
pokračuješ do výuky
s ostatními

12
A máš tu výsledek

17
Jsi pozitivní:
počkáš na rodiče
a jdete domů

13

14

Ukazuje to něco jiného? Výsledek se zaznamená
test je neplatný, musíš
se otestovat znovu

18
Škola ti vystaví
potvrzení o tom, že ti
test vyšel pozitivně

