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Lëtzebuerg, den 21/01/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Gesondheet weiderzeleeden.

Den 12ten Januar huet dat däitscht Paul Ehrlich Institut eng Lëscht erausbruecht, an deem
d’Effektivitéit vun de Schnelltester evaluéiert ginn ass. Jee no Hiersteller ginn et grouss
Ënnerscheeder wat d'Sensibilitéit vun den Tester ugeet, also ab wéi enger Quantitéit u
Virus si dësen erkennen an uweisen. Tester, déi hei zu Lëtzebuerg vum Staat un
d'Schoulen a Betriber (virun allem aus dem Horeca-Secteur) verdeelt goufen, schneiden
hei deelweis ee gutt Stéck méi schlecht of, wéi aner Schnelltester fir den Eegegebrauch
(Wondfo 30%, Lepu 46%, Siemens 76% Gesamtsensibilitéit). 

Mat de leschten Ännerunge vum Covid-Gesetz gëtt elo erëm massiv op Autotester gesat,
wëll geimpfte Persoune 3 Deeg éischter aus der Isolatioun dierfen, wann 2 Autotester um
5ten a 6ten Dag negativ sinn. An deem Kontext ass d’Sensitivitéit vun de Schnelltester
also ëmsou méi wichteg, fir ze verhënneren, dass Persounen d'Isolatioun ze fréi
verloossen.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Wéi schneiden déi Tester, déi fir déi zertifiéiert Schnelltester vun de Laboen a bei den
Testzentre vun der Arméi benotzt ginn, an dem Ranking vum Institut of? 

2. D'Lëscht vun der Santé vun den offiziell recommandéierte Schnelltester ass op
covid19.lu ze fannen. Dës Lëscht datéiert allerdéngs vum 15.06.2021. Ass dës Lëscht
nach ëmmer richteg a falls net, wäert d'Ministesch dës Lëscht aktualiséiere loossen?
Falls d'Lëscht aktualiséiert gëtt, wäerten d'Resultater vum Paul Ehrich Institut
afléissen?

3. Firwat huet de Lëtzebuerger Staat sech entscheet, grad dës Marken un Tester
(Siemens, Lepu, Wondfo,...) ze kafen, wëssend dass et méi performant Modeller ginn?

4. Denkt d'Ministesch, dass et sënnvoll wier, méi breet iwwert d'Performance vun de
Schnelltester ze kommunizéieren, fir dass d'Bevëlkerung ee méi informéierte Choix
bei der Auswiel vun de Schnelltester kann treffen?



5. Wéi schätzen d'Ministesch an hir Experten de Risiko an, dass Persoune wéinst falsch
negativen Testresultater den Isolement ze fréi verloossen ?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député


