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Prezados encarregados de educação
Os testes repetitivos integraram-se rapidamente no dia a dia 
escolar. Uma análise independente do Empa – um departa-
mento da Universidade Técnica de Zurique, ETH – salienta 
o efeito dos testes periódicos: Desde o início dos testes nas
escolas quase não foram mais observados surtos do corona
nas escolas de Graubünden e foi possível manter sempre
o ensino presencial. A confederação e o cantão planeiam
continuar a fazer os testes nas escolas até à primavera de
2022. Pois os testes repetidos são um método adequado
para reconhecer e interromper rapidamente as cadeias de
transmissão do coronavírus. Em complemento às medidas
de proteção existentes, os testes PCR por saliva semanais
nas escolas são uma medida para manter o ensino presen-
cial pelo maior tempo possível.

Procedimento de teste inalterado
Os testes PCR por saliva são integrados no dia a dia escolar 
normal, num determinado dia da semana. Os testes indivi-
duais por saliva são reunidos no local numa «prova da clas-
se» (Pooling) e transmitidos ao laboratório. Se o resultado 
duma prova da classe for positivo, serão feitos outros testes. 
Você como encarregado de educação vai ser informa-
do por SMS sobre os resultados dos testes individuais. 
Além de você, ninguém vai ser informado sobre o resul-
tado do teste individual. Em caso de resultado do teste 
positivo do seu filho é importante informar imediatamente o 
professor da classe.

Quem pode participar do teste
O objetivo é testar todas as alunas e alunos, os professores, 
a administração da escola e outros empregados da nossa 
escola, na medida do possível. Para podermos fazer os tes-
tes, solicitamos que registe digitalmente a sua filha / o seu 
filho até à data indicada abaixo. O registo e a declaração de 
privacidade aplicam-se a todos os testes nas escolas para 
a ano letivo de 2021/22. Se não concordar que o seu filho 
seja testado, não é necessário registá-lo ou fazer um can-
celamento.

Quem não é testado
De acordo com a recomendação do BAG, todas as pessoas 
que tiveram COVID-19 nos últimos seis meses não são tes-
tadas até ao decurso dos seis meses. Se você concordar 
com um teste após o decurso desse prazo, solicitamos que 
registe o seu filho após o decurso do prazo. Pessoas com-
pletamente vacinadas são excluídas dos testes repetitivos e 
você não tem de fazer nada. 

Processo de registo em três passos
1. Baixe o aplicativo para a leitura de códigos QR ou

abra a câmara
2. Leia o código QR juntado
3. Siga as instruções na plataforma de registo

Contamos com a sua ajuda – muito obrigado! Mais infor-
mações constam em www.gr.ch/scolatests. Contacte pri-
meiro a direção da escola em caso de perguntas. 

Informações importantes sobre os testes na escola

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Registo até, o mais tardar: 

Linha de informação do cantão: 
scolatests@amz.gr.ch / 081 254 16 63

Telefone direção da escola:  

Com os melhores cumprimentos

TESTES NA ESCOLA 2021/22

Anexo:
Declaração de privacidadeV.
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