UNIKÁTNÍ PCR TESTOVÁNÍ PRO ŠKOLY
bezpečné, rychlé a komfortní řešení testů
na SARS-CoV-2 a jeho mutace

VĚNUJTE NÁM PÁR MINUT, MY VÁM ZA TO
ZAJISTÍME BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VAŠE DĚTI!
Dovolujeme si Vám představit unikátní řešení naprosto přesného
a bezpečného testování PCR pro školy.
Sofistikovaný software optimalizuje celý proces testování tak,
aby byl co možná nejmenší přítěží jak pro školy, tak pro děti
a jejich rodiče.
Školený pracovník odebere vzorek slin z ústní dutiny šetrným
neinvazivní způsobem. Celá procedura je velice rychlá a naprosto
bezbolestná!
Registrace každého žáka proběhne jen jednou při vstupu
do systému, poté obdrží unikátní kód na osobní ID kartě, která
obsahuje jen fotografii a čárový kód, žádné další osobní údaje nejsou
potřeba a všechna citlivá data zůstávají přístupná jen laboratoři.
Rozvrh odběru se pečlivě nastavuje ve spolupráci se školou tak, aby
co nejméně narušil výuku.
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NÁVOD PRO UČITELE (nebo koordinátory testování s admin přístupem)
1. U
 čitel obdrží od provozovatele systému
administrátorský přístup, kterým se přihlásí
na https://skoly.clinicexpert.cz/admin
2. P
 o prvním přihlášení systém učitele vyzve,
aby doplnil informace o škole (název,
žřizovatel, IČ, ...)

6. P
 o dokončení testování má učitel k dispozici
protokoly o výsledku testování.
7. V případě dalších termínů testování učitel
jednoduše zkopíruje poslední testování
a systém převede původní žáky do nového
testování.

3. Následuje výzva k nadefinování tříd. Poté je
systém plně připraven k použití.

8. Ž
 áky je možné libovolně přidávat. Absence
systém sám vyhodnotí. Žák se tedy nemusí
pokaždé znovu registrovat, jen se přihlásí
4. D
 alším krokem je založení testovacího dne.
kódem ze své ID karty.
V systému tak vznikne událost s registračním
odkazem. Ten učitel rozešle rodičům, kteří
9. U
 čitel má k dispozici statistiky testování,
své děti zaregistrují k prvnímu testování.
včetně náhledu, který žák byl kdy testován
5. D
 ále pak učitel jen sleduje v administračním
rozhraní průběh testování a koordinuje
odchody žáků k testování.

a s jakým výsledkem. Zároveň může
udělit omezené přístupy ke sledování průběhu
testování i dalším oprávněným uživatelům.

NÁVOD PRO ŽÁKY (zákonný zástupce)
1. Na stránce https://skoly.clinicexpert.cz
vybere školu a třídu.

3. Po vyplnění registračního formuláře nebo
vložení kodu z ID karty se požadavek
na testování zařadí na zvolený testovací
termín. Tím je registrační proces dokončen.

2. S
 ystém nabídne termíny testování. Pokud
je žák již v systému registrován, vloží číslo
své ID karty. Pokud ne, vyplní registraci.
4. B
 ěhem vyučování odběr provede vyškolená
Registrace vyžaduje nejen osobní údaje žáka,
osoba.
ale také jméno a kontakt na zodpovědnou
5. V
 e chvíli, kdy laboratoř vyhodnotí výsledek,
osobu.
automaticky a okamžitě přijde informace
3. V dalším kroku vloží žák svou fotografii
o výsledku SMS zprávou a e-mailem
obličeje. (na ID kartu). ID karta přijde formou
v podobě mezinárodního certifikátu
odkazu na PDF soubor, který lze použít jako
zákonnému zástupci dítěte uvedeného při
dočasnou ID kartu dokud učitel nerozdá
registraci.
žákům plastové ID karty. V příapadě
6. V
 případě negativního výsledku žák
ztráty této karty, lze kdykoliv kartu znovu
pokračuje ve školní docházce. V případě
vygenerovat.
pozitivního výsledku, bude zákonný zástupce
kontaktován hygienickou stanicí.

HLAVNÍ VÝHODY
•	přesný PCR test se snadným, bezbolestným a rychlým
odběrem
• jedna registrace, opakované testování
• garance 100% ztotožnění testované osoby
• mezinárodní certifikát pro všechny v ceně testu
•	minimální narušení výuky díky velmi krátkému času,
potřebnému pro odběr
•	ALL IN ONE řešení – logistika, organizace testování,
vyhodnocení výsledků – prakticky nulová zátěž pro školy
•	škálovatelná kapacita a regionální flexibilita díky
možnosti zapojit dobrovolnické kapacity a personál škol
•	univerzální řešení aplikovatelné v kooperaci s dalšími
laboratořemi i mimo sektor školství

BEZPEČNÝ
A DISKRÉTNÍ TEST
V případě pozitivního výsledku
obdrží zákonný zástupce SMS zprávu
a instrukce emailem.
Výsledek testu je diskrétní a nikdo
kromě školou pověřeného koordinátora
a zákonného zástupce tuto informaci
neobdrží.
Všichni testovaní obdrží mezinárodní
certifikát o provedení PCR testu, který
mohou využít pro cestování nebo jiné
volnočasové aktivity.

SNADNÝ ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ
1.	Kontaktujte našeho obchodního zástupce.
2.	Po sepsání smlouvy bude škole přidělen administrátorský přístup.
3.	HW a SW vybavení každé školy zajištěno na klíč včetně zaškolení.
4. Testujete…
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

Michal Mikšík | miksik@ghc.cz | +420 702 169 318
CESTA ZE TMY

