
 

 

Lørenskog 02.04.2021 
  

Nie zwlekaj z wykonaniem testu 

Niniejsze informacje przeznaczone są dla rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do 
wszystkich przedszkoli oraz szkół w gminach Lillestrøm, Rælingen i Lørenskog.  

Zbliża się początek zajęć w szkołach i przedszkolach po okresie ferii wielkanocnych. Z 
doświadczenia zdobytego podczas poprzednich ferii wiadomo, że poziom infekcji ogólnie w 
społeczeństwie może wzrosnąć po okresie wolnym od nauki. Dlatego, w gminach 
podejmowane są następujące kroki zaradcze: 

Szkoły oraz przedszkola we wszystkich gminach przechodzą po okresie wielkanocnym na 

czerwony poziom obostrzeń. W gminie Lørenskog, do dnia 9 kwietnia włącznie, wprowadza 

się dodatkowo pełne nauczanie zdalne dla klas 5-10.  

Aby obniżyć ryzyko pojawiania się infekcji w obrębie szkół i przedszkoli, w gminach 
wprowadzone zostają - tak szybko, jak to tylko możliwe - kohorty o mniejszej liczebności 
uczestników, stosownie z zaleceniami poradników FHI dotyczących infekcji. 

Aby obniżyć ryzyko przenoszenia się infekcji do szkół i przedszkoli, gminy zachęcają, aby 
wszystkie dzieci oraz młodzież wykonywali testy, jeżeli: 

o Dziecko/ młoda osoba miały lub mają objawy 
o Osoby należące do gospodarstwa domowego miały lub mają objawy 
o Podejrzewa się, że dziecko/młoda osoba mogły być już narażone na ryzyko 

pojawienia się infekcji 

Obserwacje wskazują na to, że osoby zakażające innych mają  objawy, dlatego ważne jest, 
aby wykonywanie testów było ukierunkowane na tę grupę. Wszystkie osoby, które mają lub 
miały objawy w ciągu okresu wielkanocnego powinny przebywać w domu i wykonać test. 
Dotyczy to nawet tych przypadków, gdy objawy mają wyłącznie łagodny charakter.  

Najczęstsze objawy covid-19 to katar z bólem gardła, gorączka/osłabienie organizmu, kaszel 
i/lub osłabienie zmysłu smaku i węchu. Należy również spodziewać się występowania covid-
19 w przypadku bólów ciała, wyczerpania, bólów głowy, bólów żołądka lub rozwolnienia, lub 
wtedy, gdy występuje tylko gorączka, bez współtowarzyszących jej innych objawów. 

Gminy zwiększyły wydajność w zakresie wykonywania testów i są gotowe przyjmować 
Państwa przez cały okres wielkanocny oraz po tym okresie. Bliższe informacje o tym, jak 
zamówić test, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej gminy, w której Państwo 
mieszkają. Prosimy o nie pojawianie się w szkole lub przedszkolu przed uzyskaniem wyniku 
testu. 

Więcej informacji znaleźć można na poniższych stronach internetowych:  



Gmina Lillestrøm: 

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill  

Gmina Rælingen: https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering-

regler.6280236-470716.html  

Gmina Lørenskog: https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-av-

koronatest.115063.aspx  

 

Dziękujemy Państwu za współpracę! 

Z poważaniem, gminy Lillestrøm, Rælingen i Lørenskog 
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