
 
 
 
 
 
Drodzy rodzice / opiekunowie, 
 
W tym liście pragniemy poinformować, jak postępować w przypadku pozytywnego wyniku testu cznia lub 
pracownika. Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że poddanie testowi i szczepienie uczniów jest zawsze 
wyborem rodziców, a nie szkoły. 
 
Jeśli ktoś ze szkoły uzyska pozytywny wynik, GGD skontaktuje się z nami. Robią to, aby prześledzić 
kontakty i wszelkie źródła zarazenia. GGD poda nam wtedy nazwisko osoby, która uzyskała wynik 
pozytywny. Mając na uwadze zdrowie publiczne, rząd zobowiązuje nas do pomocy GGD w ustaleniu, kto 
miał kontakt z tą pozytywnie przetestowaną osobą. W związku z tym przekazujemy GGD następujące 
informacje: 
 

• Nazwiska, daty urodzenia i numery telefonów osób kontaktowych osoby, która uzyskała wynik 
pozytywny. 

• W której klasie są te kontakty i kiedy te kontakty były w klasie; 
• Nie udostępniamy GGD więcej informacji niż powyższe. 

 
Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki (OCW) ustaliło, że jako szkoła musimy udostępniać te informacje 
GGD. Na podstawie udostępnionych danych GGD może skontaktować się z różnymi kontaktami osoby 
zakażonej i doradzić w zakresie testów i ewentualnie kwarantanny. Dane zostaną następnie usunięte 
przez GGD. Nie wolno nam rejestrować ani udostępniać informacji o tym, kto jest zarażony lub kto 
prawdopodobnie znajduje się w kwarantannie. 
 
Z punktu widzenia zdrowia publicznego jako szkoła współpracujemy z GGD. Możesz sprzeciwić się 
udostępnieniu danych kontaktowych swojego syna lub córki. W takim przypadku daj mi znać do piątku 16 
kwietnia. W takim przypadku nie udostępnimy GGD nazwiska, uczęszczania do szkoły ani danych 
kontaktowych Twojego syna lub córki. GGD i Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki wskazują, że nie 
można wtedy optymalnie przeprowadzić dochodzenia w sprawie źródła i kontaktu. To sprawia, że walka z 
wirusem jest trudniejsza. Mozes ie wtedy zdazych ze uczniowie i/ lub nauczyciele zostana niepotrzebnie 
odesłani do domu, ponieważ nie jest pewne, z kim miała kontakt osoba pozytywnie przebadana. 
 
Liczymy na Wasza współpracę. Razem szybciej opanujemy wirusa i będziemy mogli bez problemow 
przyjmowac uczniów w naszych szkolach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego listu, skontaktuj 
się ze mną. 
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