
Często zadawane pytania dla rodziców/opiekunów prawnych: 

Testy na obecność wirusa 
COVID-19 w szkołach

www.LifeLabs.com

Czy akceptowane są nieumówione wizyty?
Tak, można do nas przyjść bez umawiania się.

Czy muszę zarejestrować swoje dziecko?
Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych do 
wstępnej rejestracji swoich dzieci/podopiecznych online. 
Jeśli nie mogą Państwo wykonać wstępnej rejestracji 
online, prosimy pamiętać, że dozwolone są także wizyty 
bez umawiania się.

Po otrzymaniu kodu rejestracyjnego od szkoły prosimy 
zapoznać się z poniższą instrukcją.
1. Przejdź na stronę my.thrive.health na komputerze lub  
 smartfonie. 

2. Utwórz konto, używając swojego adresu e-mail. Utwórz  
 hasło.

3. Potwierdź adres e-mail.

4. Kliknij lub stuknij opcję Registering with a partner 
 (Rejestrowanie się z partnerem).

5. Wprowadź kod rejestracyjny. 
• Zapoznaj się z treścią powiadomienia ze szkoły.

6. Przeczytaj i potwierdź oświadczenie o poufności 
danych. W przypadku rejestrowania osoby poniżej 18 
roku życia należy zaznaczyć odpowiednie pole oraz 
wpisać jej imię i nazwisko.

7. Należy wybrać profil, który zostanie połączony z kodem 
rejestracyjnym wprowadzonym w kroku 5. Jeśli 
rejestracja odbywa się w imieniu dziecka, kliknij opcję 
New Child (Nowe dziecko), aby skonfigurować profil 
dla dziecka i połączyć go z kodem rejestracyjnym.

8. Wpisz informacje o dziecku; pojawi się także prośba o 
podanie szczegółów.

9. Teraz można zapisać się na test na obecność wirusa 
COVID-19. Kliknij lub stuknij opcję Book your 
COVID-19 Test (Zapisz się na test COVID-19) i 
wybierz godzinę. Godziny przeprowadzenia testu 
nie będzie można zmienić w późniejszym czasie, 
dlatego prosimy zadbać o obecność na wizycie. 

10. Jeśli konieczna jest rejestracja kolejnej osoby, przejdź 
do strony Family (Rodzina) obok stront głównej i 
kliknij opcję Register with Partner (Zarejestruj się z 
partnerem).

LifeLabs z dumą wspiera najmłodszą populację w utrzymywaniu zdrowia i bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. 
W ciągu kilku najbliższych dni zostanie udostępniony specjalny punkt testów dla osób bezobjawowych, tj. uczniów, ich 
krewnych, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mogą się poddać dobrowolnemu testowi na obecność 
wirusa COVID-19.

Testy dla osób bezobjawowych w szkołach zapewniają istotną warstwę ochrony, która pozwala śledzić rozprzestrzenianie 
się wirusa COVID-19 i zapobiegać temu zjawisku. Wzmożone testy mogą także obniżyć stres i niepokój związane z 
wirusem, wykrywając przypadki osób na wczesnym etapie infekcji oraz ograniczając ogniska epidemii, dzięki czemu 
szkoły pozostaną bezpieczne dla wszystkich uczniów i pracowników. 

https://my.thrive.health


Dla kogo są te testy?
Testy są tylko dla bezobjawowych uczniów i ich krewnych 
(powyżej 2. roku życia), nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły.

Czy muszę wyrazić zgodę w imieniu swojego dziecka?
Zgoda na poddanie się testowi będzie wymagana od 
rodziców lub opiekunów prawnych uczniów w wieku poniżej 
18 roku życia. 

Czy moje dziecko musi coś ze sobą przynieść?
Jeden dokument tożsamości, taki jak oryginalne 
świadectwo urodzenia, paszport lub karta zdrowia, jest 
wymagany jako poświadczenie tożsamości.

Kiedy i gdzie test zostanie wykonany?
Zostanie wyznaczona szkoła, na terenie której znajdzie 
się punkt testów dla uczniów z sąsiadujących szkół, co 
ułatwi dostęp wszystkim zainteresowanym. LifeLabs będzie 
współpracować bezpośrednio ze szkołą lub radą szkoły, 
aby ustalić czas zbiórki. 

Jak test zostanie wykonany?
LifeLabs korzysta z wacików podobnych do Q-tip, które 
umieszcza się w przedniej części nozdrza i piętnaście 
razy obraca (na jedno nozdrze). Nasz wykwalifikowany 
personel wykona test na specjalnie wydzielonym obszarze 
szkoły. Niektórzy uczniowie mogą się denerwować na myśl 
o teście, ale należy pamiętać, że nie jest on bolesny i nie 
powinien powodować dyskomfortu u dzieci. Test potrwa nie 
więcej niż dwie minuty.

Czy mogę towarzyszyć swojemu dziecku podczas 
testu?
Zalecamy, aby rodzice lub opiekuni prawni towarzyszyli 
swoim dzieciom w punkcie testów, o ile dzieci te nie 
ukończyły 18 lat. 

Czy test jest obowiązkowy?
Nie, test jest dobrowolny.

A co jeśli moje dziecko odmówi udziału w teście w 
wyznaczonym do tego dniu?
Staramy się, aby cała akcja przebiegła sprawnie, z 
zachowaniem dbałości o samopoczucie uczniów. 
Pragniemy Państwa zapewnić, że jeśli Państwa dziecko nie 
będzie się czuło na siłach lub nie będzie mogło poddać się 
testowi, to nie będziemy go do niego zmuszać. 

Kiedy zostaną udostępnione wyniki testów?
Wyniki testów zostaną udostępnione w ciągu 24-48 godzin 
w aplikacji LifeLabs WorkClear Thrive. 

Jeśli podczas rejestracji podano numer OHIP, wyniki 
zostaną przesłane do witryny covid19results.ehealthontario.
ca:4443/agree. Witryna ta wykorzystuje dane wprowadzone 
podczas rejestracji, takie jak numer karty zdrowia lub 
data urodzenia, do identyfikowania i potwierdzania 
tożsamości osób (np. Państwa dziecka). Następnie 
przeszukuje repozytorium pod kątem wyników testów na 
obecność wirusa COVID-19. Wyniki są wyświetlane przez 
maksymalnie 90 dni od daty ich ogłoszenia.

A co jeśli wynik testu będzie pozytywny?
Pozytywne wyniki testu zostaną przekazane zgodnie 
z wymaganiami organu zdrowia publicznego. Jeśli test 
potwierdzi obecność wirusa COVID-19, w ciągu kilku dni 
skontaktuje się z Państwem przedstawiciel lokalnego 
organu zdrowia publicznego.

A co jeśli moje dziecko lub ja wykażemy objawy infekcji 
COVID-19?
Testy zostaną przeprowadzone tylko na osobach 
bezobjawowych. W przypadku zaobserwowania u siebie 
lub swojego dziecka objawów infekcji wirusem COVID-19 
prosimy skorzystać z wytycznych dotyczących publicznej 
ochrony zdrowia.

Czy test jest bezpieczny? 
Każdy mobilny punkt testów będzie objęty następującymi 
zasadami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:
• Środki ochrony indywidualnej dla ochrony przed 

kropelkami dla całego personelu w lokalizacji ze 
zmianami dla niektórych przedmiotów w kontakcie z 
obsługiwanymi osobami

• Ulepszona higiena dłoni dla całego personelu 
• Dezynfekcja kabin i krzeseł po każdej zbadanej osobie
• W razie potrzeby zostaną zapewnione maski 

chirurgiczne
• Przed testem i po jego zakończeniu uczniów i 

pracowników szkoły obowiązuje mycie rąk 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt 
z naszym centrum obsługi klienta pod 

numerem 1-877-849-3637.

www.LifeLabs.com
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