
Testele rapide antigen din salivă - opinia elevilor

București

decembrie 2021



Metodologie

2

Tipul studiului: consultare rapidă

Metoda de culegere a datelor: on-line

Grupuri țintă: elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional

Eșantionare: Eșantion neprobabilistic

Mărimea eșantionului: 4932 de elevi

Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale

Perioada de culegere a datelor: 6 – 13 decembrie 2021
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0.2% 8.7%

88.4%

2.7%

Nivelul de învățământ frecventat:

primar gimnazial liceal profesional

39%

57%

4%

Școala unde înveți se află:

În București sau un municipiu reședință de județ

Într-un alt oraș

Într-un sat/comună

Date despre respondenți



Despre primirea testelor

98.1%

1.9%

da

nu
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Printre situațiile menționate de cei care au optat pentru o altă variantă de răspuns, se remarcă: neprimirea testelor de elevii care învață on-line,
implicarea elevilor în ambalarea testelor, înmânarea directă a testelor (fără ambalaj). În ceea ce privește instrucțiunile de folosire, din răspunsurile
primite, se pot identifica atât situații în care instrucțiunile au însoțit fiecare test, cât și situații în care distribuirea testelor s-a făcut fără nicio
instrucțiune/ îndrumare privind modul de utilizare.

Ai primit de la școală teste rapide pe bază de 
salivă?

48.1%
49.1%

1.0% 0.7% 1.2%

ambalate individual

mai multe teste în același ambalaj

testele nu au fost încă distribuite în școala mea

nu am primit testele deoarece eu sau părinții mei am decis să refuzăm testarea

altă variantă de răspuns

Cum au fost distribuite testele în școala ta??



Despre testare

5

96.1%

1.0%
1.9%

1.0%

În cazul tău, testarea are loc:

acasă la școală altă situație (refuz testare, neprimire teste) NS/NR

Vasta majoritate a respondenților afirmă că, în cazul lor, testarea are loc acasă.
În ceea ce privește durata procesului de testare, durata cel mai frecvent indicată (modală) este de 5 minute, în 
timp ce durata medie indicată de respondenții care se testează la școală este de 17 minute.

Durata testării
Durată medie testare la clasă  Durată modală total eșantion



Consecințe ale refuzului de testare sau de transmitere a rezultatelor
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În opinia ta, dacă tu sau părinții tăi refuzați participarea la 
procedura de testare sau comunicarea rezultatelor testării 
către școală, care ar fi consecințele? • Aleg să particip, deoarece este pentru siguranța celor 

din jurul meu.
• Dacă toata lumea trimite rezultatele testelor cu simț de 

răspundere (testele să fie făcute în zilele respective, 
conform instrucțiunilor), testele ar putea reprezenta o 
evidență a celor sănătoși și a celor bolnavi... Am putea 
chiar sa prevenim infectarea altor colegi. Nu-mi prea 
pasă de presiunile făcute de ceilalți, pentru că, până la 
urmă, ține strict de conștiința și dorința fiecăruia de a 
face sau nu testul.

• Ne-au spus că nu ne primesc în liceu și ar fi bine ca cei 
care nu îl fac să stea în online.

• Sincer să spun, nu știu ce s-ar întâmpla, poate dna 
dirigintă ar întreba de ce nu vreau să mă testez sau de 
ce nu vreau să transmit rezultatul, iar unii colegi ar 
crede că sunt pozitiv și de aceea nu aș vrea să mă 
testez.

• Fiind școală privata, aceasta nu este o variantă. Însă 
refuzarea testării este o imaturitate și o 
iresponsabilitate ce afectează întreaga societate.

3.6%

20.1%

28.0%

45.1%

3.3%

presiuni din partea colegilor presiuni din partea cadrelor didactice nu se întâmplă nimic nu știu altă variantă de răspuns



Opinii despre utilizarea testelor
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42.0%

39.9%

14.8%

0.9% 0.7% 1.8%

foarte simplu simplu

nici simplu, nici dificil dificil

foarte dificil NS/NR

Crezi că procesul de utilizare a testelor antigen pe bază de 
salivă este?

56.7%29.5%

13.9%

da nu NS/NR

În opinia ta, distribuirea și utilizarea acestor teste poate 
contribui la creșterea gradului de siguranță sanitară în 
școală?



Mulţumim Consiliului Național al Elevilor și elevilor care ne-
au sprijinit prin completarea acestui chestionar!


