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ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR, 

 

 
INSTRUCȚIUNE DE 

ADMINISTRARE A TESTELOR 

RAPIDE ANTIGEN 

NONINVAZIVE EFECTUATE DIN 

PROBA DE SALIVĂ 
 

 

 

 



Prezenta instrucțiune este realizată în baza ORDINULUI 

nr. 5608/2506/2021 (în continuare Ordin) privind 

completarea Ordinului ministrului educației și al 

ministrului sănătății, interimar, nr. 5338/1082/2021 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 

în cadrul unității/instituțiilor de învățământ în condiții 

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și a Instrucțiunii 

Nr. 2503 din 19 noiembrie 2021 a Ministerului Sănătății 

privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor 

rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă 

care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ. 

 

PRECIZARE: 

La nivelul Școlii Gimnaziale “Academician Marin 

Voiculescu” testele rapide antigen noninvazive 

efectuate din proba de salivă,  se vor efectua la 

domiciliu, sub supravegherea 

părintelui/reprezentantului legal. Testele se vor 

distribui de la școală. 

 

IMPORTANT: 
Rezultatul testării se comunică de către părinți/ 

reprezentantului legal de îndată, în scris sau 

electronic, unității de învățământ, 

(diriginților/învățătorilor/educatoarelor) urmând ca 

rezultatele să fie colectate, centralizate și comunicate 

persoanei responsabile desemnate conform art. 11 din 

Ordinul nr. 5338/1082/2021. 



 
 

 
 

 



PROCEDURA DE ADMINISTRARE A 

TESTELOR RAPIDE ANTIGEN 

NONINVAZIVE EFECTUATE DIN 

PROBA DE SALIVĂ 

 

TESTAREA PROPRIU – ZISĂ SE REALIZEAZĂ  

 DUPĂ C UM URMEAZĂ:  

1. Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de 

aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând posibil; 

 

2. Se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană 

și curată; 

 

3. Se scoate un tub de extracție și o sticluță de soluție. Se 

scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de 

extracție; 

 

4. Se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea 

salivei; 

 

5. Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se 

transferă în tubul de extracție; 

 

6. Se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a 

probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical; 



7. Se închide tubul de extracție cu capacul și se 

agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde 

pentru a permite salivei să se amestece bine cu 

soluția; 

 

8. Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al 

dispozitivului de testare (caseta); 

9. Se citește rezultatul după 10-15 minute; 

 

10. Se interpretează rezultatul testului conform 

instrucțiunilor de utilizare astfel: 
 

 



PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

1.În situația în care în urma testării cu test rapid 

antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, 

conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. 

CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se 

aplică dispozițiile protocolului privind managementul 

cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen 

noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la 

pct. VI din anexa la Ordin. 

 

2. Preșcolarul/elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid 

antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, 

conform alin. (1) din Ordin, continuă activitatea 

didactică în regim online și poate relua cursurile cu 

prezență fizică după prezentarea rezultatului 

certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-

PCR, efectuat în ultimele 24 de ore. 

 

 
3. În cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la 

testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de 

salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali au 

obligația de a comunica în scris sau electronic 

unității de învățământ, rezultatul testului. 

Comunicarea rezultatului testului pozitiv se va 

face obligatoriu către 

diriginți/învățători/educatoare, imediat după 

testare. 



4. Preșcolarul/elevul care nu prezintă rezultatul 

certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-

PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu 

prezență fizică după 14 zile de la   data  rezultatului  

pozitiv  obținut  la  testul  rapid 

 antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.  
 

 

 

5. Testarea se va realiza pentru toți preșcolarii și 

elevii școlii. 

 

 

 

 
Vă mulțumim pentru buna colaborare și 

încredere acordată! 

 
Cu deosebită considerație, 

DIRECTOR, 

Prof. Lăbău Stan Mihaela 

 


