PROCEDURĂ
PRIVIND RAPORTAREA TESTELOR RAPIDE SARS-CoV-2 NONINVAZIVE
EFECTUATE DIN PROBE DE SALIVĂ

În platforma http://rapter.g4d.ro

I.

PLATFORMA: http://rapter.g4d.ro
Testele rapide SARS-CoV-2 noninvazive, efectuate din probe de salivă, sunt raportate
în platforma http://rapter.g4d.ro doar atunci când au rezultat pozitiv. (!!!)
Rezultatele pozitive ale testelor rapide SARS-CoV-2 noninvazive, efectuate din probe de
salivă, vor fi raportate de către unitățile de învățământ, indiferent dacă testul a fost
administrat la școală sau acasă.
Raportarea rezultatelor pozitive ale testelor rapide SARS-CoV-2 noninvazive, efectuate
din probe de salivă, va fi făcută de minim două ori pe zi, sau după fiecare tură în cazul
școlilor unde procesul de învățământ se desfășoară în 3 schimburi. De asemenea,
rezultatele vor fi raportate în ziua în care se realizează testarea astfel încât să se poată
realiza, în cel mai scurt timp, confirmarea rezultatului prin testare RT-PCR sau rapid
antigenică SARS-CoV-2, cu preluarea probei prin exsudat nazofaringian.

II.

RAPORTAREA REZULTATULUI:
1. Pentru raportarea rezultatelor pozitive ale testelor rapide SARS-CoV-2 noninvazive,
efectuate din probe de salivă, vă autentificați pe platforma http://rapter.g4d.ro
folosind numele de utilizator și parola pe care le folosiți pentru raportarea testelor
rapide antigenice SARS-CoV-2 cu prelevarea probei prin exsudat nazofaringian.
2. Accesați secțiunea “Adaugă un test rapid manual”

3. Pentru a activa modul de raportare a rezultatului pozitiv al unui test rapid SARS-CoV-2
noninvaziv, efectuat din probă de salivă, la rubrica “Rezultat test” selectați opțiunea

“salivă pozitiv”.
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ATENȚIE!!!
În cazul în care nu este selectată opțiunea “salivă pozitiv” la rubrica “Rezultat test”,
rezultatul va fi preluat ca pentru un test rapid antigen SARS-CoV-2 cu prelevarea probei din
exsudat nazofaringian, respectiv test de diagnostic ce presupune demararea imediată a unei
anchete epidemiologice și instituirea unor măsuri de izolare / carantinare asupra persoanelor
confirmate pozitiv și a contacților direcți ai acesteia.
4. După selectarea rezultatului testului, veți introduce date relevante pentru gestionarea
rezultatului pozitiv al testului din salivă, respectiv data recoltării testului, ora
recoltării și data rezultatului, care va fi întotdeauna aceeași dată cu data recoltării.

5. La secțiunea “Test recoltat”, veți alege “SCOALĂ” în cazul în care testul rapid SARSCoV-2 noninvaziv, efectuat din probă de salivă, a fost realizat în cadrul unității de
învățământ sau “ACASĂ”, în cazul în care testul a fost realizat acasă de către părintele
/ tutorele.

6. Veți continua raportarea rezultatului prin completarea informațiilor legate de
identitatea celui depistat pozitiv la testul rapid SARS-CoV-2 noninvaziv, efectuat din
probă de salivă, respectiv CNP, nume și prenume.
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7. Se va introduce adresa de email și numărul de telefon, puse la dispoziție de către
părinte/ tutore.

8. Completați rubricile “Cod județ de rezidență”, „Localitatea de rezidență” și „Adresă
de rezidență” ale celui testat, fiind obligatorii în procesul de raportare.

9. În situația în care testul rapid SARS-CoV-2 noninvaziv, efectuat din probă de salivă, a
fost realizat în unitatea de învățământ și antepreșcolarul/preșcolarul/elevul a fost testat
ulterior cu test rapid antigenic SARS-CoV-2 cu prelevarea probei din exsudat
nazofaringian, la rubrica “Test confirmat de un test rapid antigenic /RT PCR” se va
selecta “DA” iar la rubrica “Rezultat test confirmat” se va selecta rezultatul testului
de diagnostic (pozitiv/negativ).
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10. Pentru antepreșcolarii/preșcolarii/elevii cu rezultat pozitiv la testul rapid SARS-CoV-2
noninvaziv, efectuat din probă de salivă, realizat de către părinte / tutore legal acasă,
în vederea confirmării infecției cu virusul SARS-CoV-2 veți selecta dacă părintele și-a
exprimat acordul privind testarea RT-PCR.
Rubrica este obligatorie întrucât pentru confirmarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, se
va realiza testare RT-PCR prin Serviciul de Ambulanță București Ilfov (SABIF), fiind
necesar acordul părintelui / tutorelui în acest caz.

11. După încărcarea tuturor informațiilor, se va salva rezultatul testului prin apăsarea
butonului “Salvează”.
III.

GENERALITĂȚI.
1. Antepreșcolarii/preșcolarii/elevii cu rezultat pozitiv la testarea rapidă SARS-CoV-2
noninvazivă, efectuată din probe de salivă, nu reprezintă cazuri confirmate la infecția
cu virusul SARS-CoV-2;
2. Pentru confirmarea rezultatelor, în cazul unităților de învățământ care realizează
testare rapidă SARS-CoV-2 noninvazivă, efectuată din probe de salivă,
antepreșcolarul/preșcolarul/elevul va fi testat cu test rapid antigen SARS-CoV-2 cu
prelevarea probei din exsudat nazofaringian, în situația în care există acordul părintelui
/tutorelui în acest sens;
3. În cazul în care testarea rapidă SARS-CoV-2 noninvazivă, efectuată din probe de salivă,
a fost realizată de părinte / tutore acasă, confirmarea rezultatului va fi realizată prin
testare RT-PCR sau rapidă antigenică SARS-CoV-2,cu prelevare probei din exsudat
nazofaringian, de către SABIF.
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IV.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Raportarea rezultatelor pozitive ale testelor rapide SARS CoV-2 noninvazive, efectuate din
probe de salivă, este obligatorie pentru toate unitățile de învățământ, fie că testul este
administrat în cadrul unității, fie că aceasta este administrat acasă;
Raportarea se face în platforma http://rapter.g4d.ro conform prezentei proceduri;
Raportarea rezultatelor se realizează în aceeași zi în care a fost administrat testul rapid SARSCoV-2 noninvaziv, efectuat din probă de salivă, pentru un management corect al fiecărui caz
în parte;
Obligațiile conducătorilor/ reprezentanților unităților de învățământ privind raportarea, sunt
următoarele:
a) Să se asigure de instruirea permanentă și temeinică a personalului cu privire la prevederile
legale în vigoare și a prezentei proceduri;
b) Să se asigure de respectarea strictă a termenului de raportare a rezultatului pozitiv al
testului rapid SARS-CoV-2, noninvaziv, efectuat din probă de salivă;
c) Să se asigure de raportarea corectă a rezultatelor testelor rapide noninvazive, efectuate
din probe de salivă, astfel încât acestea să nu fie raportate ca test rapide antigenic SARSCoV-2 cu prelevarea probei din exsudat nazofaringian.
Conducătorii unităților de învățământ sau persoanele desemnate cu raportarea rezultatelor,
sunt direct răspunzători pentru informațiile raportate, realitatea și corectitudinea datelor;
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București gestionează platforma
http://rapter.g4d.ro doar pentru municipiul București și nu va procesa/modifica informațiile
încărcate, nu va intervenii asupra formei acestora și a conținutului;
Pentru informații suplimentare privind modul corect de raportare al rezultatelor testelor rapide

SARS CoV-2 noninvazive, efectuate din probe de salivă, vă rugăm să contactați Direcția de Sănătate
Publică a Municipiului București, colectivul teste rapide, la numărul de telefon 0757077287 sau
email rapid@dspb.ro .
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