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Prezados pais e encarregados de educação
Por decisão de 16 de dezembro de 2020 (Prot. N° 1126/ 
2020) o governo adotou uma ampla estratégia de vaci
nação e teste que, entre outros, prevê testes periódicos 
nas escolas. Testes repetidos podem ser um meio ade
quado para interromper a tempo as cadeias de transmis
são do coronavírus. Suplementarmente às medidas de 
proteção existentes, testes semanais nas escolas são 
outra medida para manter o ensino presencial pelo maior 
tempo possível. 

O objetivo é testar todos os alunos, professores e assis
tentes da nossa escola com os novos testes PCR de sa
liva. Graças a este processo, o esfregaço do nariz e da 
garganta não é mais necessário. Esperamos que vocês, 
como pais e encarregados de educação, apoiem os tes
tes na escola e nos deem o seu consentimento para tes
tarmos a sua filha/o seu filho. 

Num determinado dia da semana os testes PCR de sali
va vão ser integrados no dia a dia escolar normal. Os tes
tes de saliva individuais são juntados a uma «amostra da 
turma» (Pooling) que vai ser transmitida ao laboratório. 
Dentro dum dia a direção da escola recebe o resultado 
da «amostra da turma». Se o resultado duma turma for 
positivo, vão ser realizados outros testes individuais. O 
laboratório vai informar vocês, como encarregados de 
educação, diretamente sobre os resultados dos testes 
individuais. Além de vocês, ninguém vai ser informado 
sobre o resultado positivo do teste individual. Em caso de 
resultado positivo do teste do seu filho é importante que 
informe o professor da turma imediatamente.

Para podermos fazer os testes, solicitamos que preen
cham, assinem e deixem a sua filha/o seu filho levar as 
declarações de consentimento e de proteção dos dados 

juntadas para a escola. As declarações de consentimen
to e de proteção dos dados aplicamse a todos os testes 
na escola realizados até às férias de verão de 2021. Se 
não concordarem com a realização dos testes, solicita
mos que marquem com uma cruz o campo correspon
dente na declaração de consentimento juntada. 

Contamos com a sua ajuda – muito obrigado! Mais in
formações constam em www.gr.ch/scolatests. Contate a 
direção da escola ou a linha direta do cantão para testes 
na escola em caso de perguntas.

Informações importantes sobre os testes na escola

 Linha direta do cantão: 081 254 16 63

Enclosures:
– Consent form
– Data protection declaration

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Com os melhores cumprimentos
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