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29 de janeiro de 2021

Alunos, Pais e Cuidadores,

Testes de fluxo lateral no Highlands College
Escrevo-vos hoje para atualizar formalmente os nossos planos de oferecer testes regulares de
coronavírus de alta velocidade a todos os alunos a partir da sexta forma no Colégio Highlands,
para ajudar a mantê-los o mais seguros possível e ser capaz de continuar a aceder à
aprendizagem presencial enquanto se sentem calmos.
Atualmente temos 900 alunos entre os 16 e os 19 anos no ensino superior. Alguns estudantes
recebem aulas 100% diretas (aprendizes), e os grupos de estudantes são divididos de forma a
terem as aulas num misto de cara a cara e online para manter "bolhas" e grupos divididos para
reduzir os contactos. À medida que os casos positivos do CV-19 diminuem, procuraremos
aumentar o tempo que os estudantes passam no colégio, mas só quando for seguro, e passo a
passo.
A introdução de testes de fluxo lateral é outra tática nos nossos meios de combate á pandemia
para reduzir o risco.
Um terço das pessoas que testam positivo para o COVID-19 não têm sintomas e podem, sem
saber, espalhar o vírus. Portanto, esta forma de testar estes sem sintomas é necessária.
Testes regulares rápidos, também chamados de testes de fluxo lateral (LFT), também serão
oferecidos a todos os funcionários da faculdade.
Os testes serão autoadministrados sob supervisão no Colégio, e quaisquer casos positivos irão
isolar-se e, em seguida, fazer um teste de PCR urgente.
Estes testes serão oferecidos semanalmente após a conclusão da implementação e serão
realizados com base no atual programa de testes da força de trabalho PCR para os funcionários.
O pessoal de testes do PCR também é aumentado de oito em oito semanas ou para cada seis
semanas.
Testes de fluxo lateral: destaques
-

Resultados rápidos sem a necessidade de um laboratório
Estudos mostram que identificarão até três quartos dos casos positivos, incluindo os
estudantes ou funcionários que não apresentam sintomas
A participação nos testes é voluntária
Seguro, simples e fácil de usar
Os testes estão no local na faculdade
Ajudar a manter a segurança na faculdade e estudantes na educação
A faixa etária primária para testes em escolas e faculdades tem entre 16 e 19 anos
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Data que os testes rápidos se iniciam: Highlands College

A LFT no Highlands College está atualmente a ser implementada para todos os alunos do ensino
superior (sexta forma) e todos os funcionários da Faculdade.
Os funcionários estão a fazer formação sobre como administrar os testes esta semana, em
preparação para a autoavaliação na sexta-feira, 29 de janeiro.
A partir de segunda-feira, dia 1 de fevereiro, voluntários treinados supervisionarão os kits
enquanto realizam auto ajuda. Os alunos receberão uma data e um prazo para testes com base
num grupo de tutores.
Para garantir que todos os grupos de tutores possam reservar, serão atribuídas tarefas e agendas
de tempo para estudante:
• 09:00 - 13:00h Segunda, Quarta e Sexta
• 12:00 - 16:00hrs Terça e Quinta

Entretanto, incluímos alguns links para vídeos que podem ser úteis abaixo:
-

Pode ver um tutorial de vídeo passo a passo do processo LFT aqui:
https://www.YouTube.com/watch?v=MgA603N7ruU

-

O aluno da Escola Haute Vallée fornece um guia passo a passo para o processo de teste
do fluxo lateral: https://youtu.be/b-3_2Jsx5G4

Você também encontrará anexos anexados a esta carta juntamente com informações adicionais
sobre testes de fluxo lateral, incluindo uma lista de PERGUNTAS FREQUENTES.
Se tiver alguma dúvida ou opinião relacionada com este processo, contacte diretamente o seu
tutor pessoal. Também pode contactar o Centro de Informação de Highlands (HIC) através do
01534 608608 ou por e-mail em: info@highlands.ac.uk

Comtodo o respeito,

Jo Terry-Marchant
Diretor

