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Här Fernand Etgen
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg
Lëtzebuerg, den 11. Mee 2021
Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm
Gesondheetsminister an un den Här Schoulminister weiderzeleeden.
Säit der Rentrée no der Ouschtervakanz sollen an de Schoulen all Dag flächendeckend AntigenSchnelltester duerchgefouert ginn. D’Kanner sollen des Tester selwer ënnert der Observatioun
vum Léierpersonal virhuelen.
Vum Terrain gouf mir d’Packungsbäilag vun engem vun dëse Schnelltester iwwerreecht. Beim
Duerchliese stéisst een an der Kategorie “Einschränkung des Verfahrens” op folgende Punkt:
2) “Das Produkt wird verwendet, um das SARS-COV-2-Antigen der klinischen Probe zu
testen“. Ënnert der Kategoire “Vorbeugemaßnahmen” fënnt een ënnert dem Punkt 1) da
folgend Instruktioun: “Der Test ist nur von Fachleuten für eine In-Vitro Hilfsdiagnose
anzuwenden“. Am Punkt 5 vun der nämmlechter Kategorie fënnt sech schliisslech nach des
Uweisung: “Tragen Sie bitte beim Testen Schutzkleidung, klinische Maske, Handschuhe und
Schutzbrille“.
Am Artikel “Die Test Illusion“, deen an der Editioun Nummer 16 2021 vun der däitscher
Wochenzäitschrëft “Der Spiegel“ publizéiert ginn ass, heescht et ausserdeem: “Dabei taugen
die Antigentests gar nicht für das Screening in Schulen, Betrieben oder gar der ganzen
Bevölkerung. Denn das, was wir uns von ihnen erhoffen, können sie ziemlich schlecht. Sie
erkennen gerade einmal durchschnittlich 58 Prozent der symptomlos Infizierten, ergab eine
Übersichtsstudie der unabhängigen, internationalen Cochrane Collaboration, die Studien zu
gängigen Schnelltests analysiert hat. Und das nur bei professionellen Probeentnahmen. Und:
bei Erwachsenen“. Weider féiert de “Spiegel“ aus, datt bei Schoulkanner bis 14 Joer, laut enger
Etude vum Mikrobiolog Michael Wagner vun der Uni Wien, bis zu Dréi-Véirel vun den
Infektioune kéint iwwersi ginn. Dat däitsch Robert-Koch-Institut huet bei separaten
Ënnersichunge schliisslech festgestallt, datt déi Tester beim Asaz an der Urgence vun engem
Spidol just 39 Prozent vun den asymptomatesch Infizéierten identifizéiert hätten, sou de
“Spiegel”. D’Tester hätten deemno zum engen eng héich falsch-negativ Rate.
Zousätzlech soll awer och d’Zuel vun de falsch-positive Resultater bei den AntigenSchnelltester nom Rapport vun der Cochrane Collaboration änlech héich sinn. Bis zu dräi Véirel
vun den Tester wou eng Infektioun festgestallt gëtt, kënnen deemno falsch-positiv sinn.
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Duerfir hunn ech folgend Nofro un d’Madamm Gesondheetsminister an un den Här
Schoulminister:
1) Wéi eng Schnelltester komme konkret an de Schoulen zum Asaz a wéi ass séchergestallt,
datt des och ouni Gefor vun de Schoulkanner kënne benotzt ginn? Wien haft duerfir, falls
e Kand sech opgrond vun enger mësslongener Uwendung vun engem Test géif verletzen?
2) Wéi fléisst déi potenziell Donkelziffer an d’”COVID-Strategie” vun der Regierung an de
Schoule mat an?
3) E positiven Test bedeit fir de betraffene Schüler, fir seng Elteren, fir d’Léierpersonal an och
fir d’Direktioun vum Gebai ëmmer eng zäitlech a psychologesch Zousazbelaaschtung.
D’Kanner gi kuerzfristeg aus hirem Ëmfeld gerappt, d’Eltere mussen hir Aarbechtsplaz
méiglecherweis kuerzfristeg verloossen an et ka kee soen, wéi schwéier de
Krankheetsverlaf wäert ausfalen. Wéi veräntwert d’Regierung de Fait, datt d’Leit an de
Schoulen a besonnesch d’Kanner deem Stress lo och nach potenziell duerch e falschpositiven Test kënnen ausgesat ginn? Gouf hei eng Ofwägung vum medezineschen Notzen
an der psychologescher Belaaschtung virgeholl?
4) Gëtt déi offiziell Statistik vun den Inzidenzen nodréiglech redresséiert, wann e Fall an de
Schoulen sech als falsch-positiv erausstellt? Gëtt dës Korrektur ëffentlech kommunizéiert?
Mat déiwem Respekt,
Jeff Engelen
Deputéierten
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