Příloha č. 1
PRŮBĚH TESTOVÁNÍ AG TESTY
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty
a) LEPU test:
Instruktážní video: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
Instruktážní leták viz Příloha č. 3
1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
•

Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky
a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní
dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení
si testovaný opět nasadí roušku.
• Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
2. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
• otevírá vyhodnocovací kartu,
• vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
• odstraňuje lepicí proužek,
• dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí
testovaný, je-li toho schopen, sám),
• otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne. Vydání testu
Provedení testu Vyhodnocení testu Záznam výsledku Likvidace testu 8
3. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

b) Singclean:
Instruktážní video: https://youtu.be/BmDnd140UH4
Instruktážní leták viz Příloha č. 4
1. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem
otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek,
aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
2. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
• Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky,
aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní
dírky.
• Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
3. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
• Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
a otočte jej asi 10x.
• Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

•

Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku
se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
• Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test
po uplynutí 20 minut.
4. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
5. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
Vyhodnocení testu:
•
•

•

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového
koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše
a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý
nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí
vykonat nový test.

