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20. siječnja 2021. 

Djelatnicima bečkih vrtića i škola omogućena 
redovna testiranja na koronavirus 

Od 18. sije čnja 2021. zaposlenici gradskih dje čjih vrti ća i škola u 
austrijskoj metropoli mogu se testirati na koronavi rus jednom 
tjedno 
 
Radi zaštite zdravlja djece, njihovih roditelja i zaposlenika dječjih vrtića u austrijskoj prijestolnici, bečka 
gradska uprava nedavno je omogućila djelatnicima ustanova ranog i predškolskog odgoja da se 
besplatno testiraju na koronavirus jednom tjedno. Od 18. siječnja 2021. oko 7.356 djelatnika u 356 
bečkih gradskih vrtića može iskoristiti ovu ponudu, dok akcija testiranja zaposlenika u oko 1.300 
privatnih vrtića počinje 25. siječnja 2021.  
 
Osim toga, testovi na koronavirus također su od 18. siječnja ove godine dostupni zaposlenicima u 476 
gradskih škola te u 40 škola za djecu s poteškoćama u razvoju, a tjedan dana nakon toga testiranja će 
biti omogućena i zaposlenima u privatnim i državnim školama u glavnom gradu Austrije. Tjedno bi se 
moglo testirati otprilike 28.800 prosvjetnih djelatnika i oko 2.700 drugih zaposlenika u ukupno 612 
odgojno-obrazovnih ustanova u Beču.    
 
Pritom se provode testiranja grgljanjem otopine na bazi kuhinjske soli koja za razliku od uzimanja 
brisova grla ili nosa može provoditi nemedicinsko osoblje. Testiranje grgljanjem samostalno obavljaju 
odgojitelji, nastavno osoblje i drugi djelatnici poput asistenata u nastavi ili školskih domara. Testiranje 
je dobrovoljno, a oni koji se odluče sudjelovati obavljaju ga određeni dan u tjednu. Nakon toga kurirska 
služba preuzima uzorak i dostavlja ga u laboratorij. Ovisno o rezultatima testova dječji vrtići i škole 
mogu provoditi potrebne mjere.  
 
Ovakvim redovnim testiranjima na koronavirus može se spriječiti potencijalno širenje zaraze te se u 
znatnoj mjeri mogu poboljšati uvjeti rada u vrtićima i školama u ovim izazovnim vremenima. 
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