Tilbud om kviktest af elever, der er fyldt 12 år

Kære forældre til elever i 5. – 10. klasse
Københavns kommune begynder nu at tilbyde kviktest på skolen til de elever, der
er fyldt 12 år. Testen er frivillig og tilbydes 2 gange om ugen. Tilbuddet om COVID19 test er en del af genåbningen af skolerne, og håbet er, at det vil gøre det
lettere at blive testet, og vi på den måde kan bremse corona-smitten.
Nogle skoler starter test allerede fra torsdag og fredag i denne uge 14, mens
andre skoler starter i uge 15.
For at vi kan tilbyde dit barn en kviktest, skal du som forældre give samtykke til, at
dit barn må blive testet i skoletiden. Husk at dit barn også skal have sit
sygesikringskort med. Læs mere herunder.
Hvad skal du gøre som forælder?
• Læs dette brev og tag stilling til, om du ønsker, at dit barn bliver testet på
skolen.
• Snak med dit barn om test på skolen.
• Hvis du ønsker test på skolen, skal du underskrive nedenstående
samtykkeerklæring.
Samtykke til COVID-19 test
Det er nødvendigt, at dit barn medbringer en ny samtykkeerklæring, hver gang dit
barn skal testes. Det er derfor vigtigt, at du skriver den dato på samtykket, som
testen skal finde sted. Hvis forældrene ikke bor sammen, er det den forælder,
barnet har bopæl hos, der skal give samtykket.
Hvis dit barn er fyldt 15 år, kan han/hun selv give samtykke til test ifølge
sundhedsloven. Det er derfor vigtigt, at du snakker med dit barn om muligheden
for at blive testet. Som forælder til et barn på 15 år eller derover skal du
orienteres om, at dit barn kan blive testet, men vær opmærksom på, at dit barn
godt kan vælge at blive testet, selvom du ikke har givet samtykke.
Hvis du har spørgsmål til samtykke eller til selve testen, kan du rette henvendelse
til skolens kontor, som vil hjælpe med at finde svar på dine spørgsmål.

Mere information om samtykke og COVID-19 test
Hvordan giver jeg samtykke?
Du giver samtykke til COVID 19 kviktest ved at give dit barn et nyt underskrevet
samtykke med hver gang, dit barn bliver testet. Du skal skrive datoen for test på
samtykkeerklæringen, da samtykket kun gælder den ene gang. Husk at dit barn
også skal medbringe sit sygesikringskort.
Hvordan foregår testen?
Testen er en næseborspodning med en kort podepind, som udføres af uddannet
podepersonale fra Falck Danmark. Testen udføres ved, at der føres en vatpind
forsigtigt op til 2 cm ind i det ene næsebor. Her roteres vatpinden i 10 sekunder,
hvorefter vatpinden forsigtigt trækkes ud igen. Herefter gentages proceduren i
det andet næsebor. Efterfølgende analyseres prøven, og efter 15-30 minutter er
testresultatet klar. Hvis testmetoden ændrer sig, vil du få besked herom.
Hvis testen er negativ, bliver testsvaret sendt til det telefonnummer, som er
opgivet på samtykkeerklæringen.
Hvem bliver informeret om et positivt testresultat?
Hvis dit barn testes positiv for COVID-19, vil podepersonalet give besked til en
kontaktperson på skolen, som informerer forældre og skolens ledelse. Skolens
ledelse starter derefter smitteopsporing på skolen. Når en test er positiv, bliver
det oplyste telefonnummer givet videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil
kontakte dig med henblik på videre smitteopsporing.
Er testen et krav for at kunne komme i skole?
Nej. Deltagelse i test er frivilligt, og ingen pålægges at blive testet. Hvis barnet på
testtidspunktet ikke vil have en test, så bliver det ikke testet. Heller ikke selvom
der er givet samtykke fra forældrene.
Er der nogen, som IKKE bør lade sig teste?
En næsepodning kan i meget sjældne tilfælde give kortvarige bivirkninger som fx
ubehag, hoste, nysen, eller lokal kløe i næse og svælg. Der kan være helt særlige
situationer, hvor en næsepodning ikke anbefales:
- Tendens til næseblødning
- Sygdomme i næsesvælget
- Ved nyligt brækket næse eller efter næseoperation
- Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen.
I de særlige tilfælde anbefales det, at man lader sig teste med en halspodning.
Man kan booke tid på www.coronaprover.dk.
Hvordan behandles dit barns personoplysninger?
Du kan finde informationer om Falcks behandling af personoplysninger i
forbindelse med Covid-19 tests på: www.falck.dk/globalassets/covid-19pdfer/danish-amb-privacy-notice-covid-19-company-test_falck_-antigentest-v.1da.pdf

Samtykkeerklæring
På baggrund af informationsbrevet ovenfor giver jeg med min underskrift som
forældremyndighedsindehaver samtykke til, at det barn, som jeg har
forældremyndigheden over, må testes for COVID-19 ved brug af COVID-19
antigentest på mit barns skole, uden at jeg er til stede.
Tidsbegrænsning og tilbagetræk af samtykke
Samtykket er frivilligt og gælder udelukkende for Falcks foretagelse af COVID-19
antigen tests på barnets skole. Samtykket gælder for den angivne dato eller indtil
samtykket trækkes tilbage. Samtykket trækkes tilbage ved at kontakte skolens
kontor.
Konsekvenser ved ikke at afgive samtykke eller trække samtykket tilbage
Hvis jeg vælger ikke at afgive samtykke til COVID-19 test af det barn, som jeg har
forældremyndigheden over, eller hvis jeg trækker samtykket tilbage, vil det ikke få
nogen konsekvens for barnets skolegang eller for barnet i øvrigt. Det er ikke et
krav for fremmøde på skolen, at barnet kan fremvise et negativt COVID-19
testresultat.

Testsvar kan gives til følgende forælder-telefonnummer: ___________________

Barns navn og klasse

Barns fødselsdato
(OBS: Ikke fulde CPR-nummer)

Forældremyndighedsindehavers underskrift

Testdato

Husk at barnet skal medbringe eget sygesikringskort.

