
Gyakran ismételt kérdések a szülők és 
törvényes gondviselők számára: 
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Időpontfoglalás nélkül is lehet jönni tesztet csináltatni?
Igen, akkor is teszteljük, ha nem foglalt időpontot.

Kell-e regisztrálnom a gyermekemet?
Minden szülőt vagy törvényes gondviselőt arra bátorítunk, 
hogy a gyermekét/gyermekeit előzetesen online 
regisztrálja. Ha nem tudja kitölteni az előzetes online 
regisztrációt, ne feledje, hogy így is bejöhet teszteltetni 
magát.

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket, ha már kapott az 
iskolától regisztrációs kódot.
1. Asztali számítógépén vagy mobileszközén menjen a

my.thrive.health oldalra. 

2. Az e-mail-címét használva hozzon létre magának egy 
fiókot. Adjon meg egy jelszót.

3. Igazolja az e-mail-címét.

4. Kattintson vagy koppintson a Registering with a partner
(Regisztráció társsal) lehetőségre.

5. Írja be a regisztrációs kódját.
• Ezt az iskolától kapott levélben találja.

6. Olvassa és fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatot. 
Amennyiben 18 évesnél fiatalabb személy nevében 
regisztrál, pipálja ki a megfelelő mezőt, és adja meg a 
nevét.

7. Az 5. lépésnél beírt regisztrációs kódhoz válassza 
ki, melyik profilhoz tartozzon. Amennyiben a gyermekét 
regisztrálja, kattintson a „New child” (Új gyermek) 
pontra, hogy a gyermeke számára is állíthasson 
be profilt, amelyet ehhez a regisztrációs kódhoz 
kapcsolhat.

8. Adja meg a gyermeke adatait, emellett néhány 
részletre is rákérdez az űrlap.

9. Most már le tudja foglalni a COVID–19-tesztjét. 
Kattintson vagy koppintson a „Book your COVID–19 
Test” (Foglalja le a COVID–19-tesztjét) pontra, és 
válassza ki az időpontot. Kiválasztás után már nem 
tudja módosítani az időpontot, ezért arra kérjük, 
gondoskodjon arról, hogy ráérjen abban az időben. 

10. Ha egy másik személyt kíván regisztrálni, menjen a
„Family” (Család) oldalra (a kezdőlap mellett), és
kattintson a „Register with partner” (Regisztráció
társsal) pontra.

A LifeLabs büszkén nyújt támogatást a COVID–19 világjárvány idején a legfiatalabb generáció tagjainak. A következő 
néhány napban elérhető lesz egy olyan központi mintavételi hely, ahol a tünetmentes diákokat és családtagjaikat, 
valamint a tünetmentes tanárokat és iskolai dolgozókat önkéntes alapon tesztelik a COVID–19-re.

A tünetmentes személyek iskolai tesztelése fontos védelmi vonal, amely segít nyomon követni és megelőzni a COVID–19 
terjedését. A fokozott tesztelés a vírussal kapcsolatos stresszt és szorongást is csökkentheti azáltal, hogy az eseteket 
korán felfedezik, és a kézben tudják tartani a járványkitörést, így biztosítva azt, hogy az iskolák továbbra is mindenki 
számára biztonságos tanuló- és munkahelynek számítsanak. 

https://my.thrive.health


Kit várunk erre a tesztelésre?
A tesztelés csak a tünetmentes diákoknak és (2 évesnél 
idősebb) családtagoknak szól, valamint a tünetmentes 
tanároknak és iskolai dolgozóknak.

Kell-e a gyermekem teszteléséhez a beleegyezésem?
A teszteléshez a 18 évesnél fiatalabb diákok szüleinek 
vagy törvényes gondviselőjének hozzájárulása szükséges. 

Kell-e magával vinnie valamit a gyermekemnek?
Egy államilag kibocsátott személyazonosító okmányt, 
így például eredeti születési anyakönyvi kivonatot, 
egészségbiztosítási kártyát vagy útlevelet írunk elő a 
személyazonosság ellenőrzéséhez.

Mikor/hol végzik a teszteket?
Kiválasztunk egy erre kijelölt iskolát, amely a környező 
iskolákból érkező résztvevők csomóponti mintavételi helye 
lesz, és amely zökkenőmentesen elérhető. A LifeLabs 
közvetlenül az iskolával vagy a tantestülettel egyezteti le a 
mintavétel pontos idejét. 

Hogyan végzik a teszteket?
A LifeLabs a fültisztító pálcikához hasonló pálcát használ, 
amellyel az orrcimpa elülső feléhez nyúlnak be, és ott 
tizenöt másodpercig forgatják (orrlyukanként). Képzett 
munkatársaink a tesztet az iskola által erre kijelölt helyen 
végzik. Előfordulhat, hogy néhány tanuló izgul a teszt 
miatt, de fontos tudni, hogy a teszt nem fájdalmas, és 
valószínűleg nem lesz kellemetlen a gyermekének. Az 
egész tesztelés nem tart tovább két percnél.

Ott lehetek-e az eljárás során a gyermekemmel?
Javasoljuk, hogy ha a gyermek(ek) 18 év alatti(ak), a 
szülő vagy a törvényes gondviselő kísérje el a tesztelés 
helyszínére. 

Kötelező-e a teszt?
Nem, a teszt önkéntes.

Mi történik, ha a gyermekem a tesztelés napján nem 
hajlandó teszteltetni magát?
Azt helyezzük a középpontba, hogy a diákok számára rövid 
és kíméletes élménnyé tegyük az egészet. Szeretnénk Önt 
biztosítani arról, hogy ha a gyermekének kellemetlen, vagy 
ha nem tudjuk tesztelni, akkor nem végezzük el a tesztet 
rajta. 

Mikor derül ki a teszt eredménye?
A teszteredmények 24–48 órával később lesznek fent a 
LifeLabs WorkClear Thrive alkalmazásban. 

Ha a bejelentkezés/regisztráció alkalmával OHIP-számot 
(Ontario Health Insurance Plan egészségbiztosítási 
számot) adtak meg, az eredmények ide is fel lesznek 
töltve: covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree. Ez 
a weboldal a bejelentkezés/regisztráció során megadott 
adatokat használja, így például az egészségügyi kártya 
számát vagy a születési dátumot, ezekkel azonosítja és 
igazolja az adott személyt (például az Ön gyermekét). Majd 
átnézi az adattárat, hogy megtalálja a COVID–19-teszt 
eredményét. A megjelenéstől számítva 90 napig mutatja az 
eredményeket.

Mi van akkor, ha pozitív eredményt adott a teszt?
A pozitív eredményeket az előírásoknak megfelelően közli 
a közegészségügyi részleg. Ha a gyermeke COVID–19-
re pozitív, néhány napon belül fel fogja Önt hívni a helyi 
közegészségügyi részleg.

Mi van akkor, ha nekem vagy a gyermekemnek COVID–
19-tünetei vannak?
Ez a tesztelés csak a tünetmentes személyeknek szól. 
Kérjük, ha Önnek vagy a gyermekének/gyermekeinek 
bármilyen COVID–19-tünete van, tartsa be a 
közegészségügyi iránymutatást.
• Cseppfertőzés ellen védő személyi védőfelszerelés a 

helyszínen dolgozó minden munkatársnak, bizonyos 
eszközök cseréjével két alany között

• Fokozott kézhigiénia minden munkatárs esetében
• Minden mintavételen megjelenő alany után a fülke és a 

székek fertőtlenítése
• Szükség esetén sebészeti maszkot biztosítunk
• A szolgáltatás előtt és után a diákoknak és a 

munkatársaknak is kötelező a kézfertőtlenítés 

Kérjük, ha további kérdése van, vegye fel a 
kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a 

következő számon: 1-877-849-3637.
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