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 معلومات ألولیاء األمور حول استخدام اختبار كورونا الذاتي في المدارس 

 حضرات أولیاء األمور األعزاء، 

في ھذه الحالة نأخذ سالمة أطفالكم على   بعد عطلة شھر مارس.بالتدریج لقد أعلنت مصلحة المدرسة أنھ یتعین فتح المدارس من جدید 
ملین في  اكل الموظفین الععلى  ولمواصلة الحد من خطر انتقال فیروس كورونا، یتعین على التلمیذات والتالمیذ وكذلك   محمل الجد.

 بالمجان وبشكل طوعي.  ، وذلكاختبار كورونا أسبوع فيالمدرسة المشاركة كل 

وھي غیر مؤلمة وال    ،ن إجراؤھا بسھولةاالختبارات الجدیدة التي اشترتھا مصلحة المدرسة تم اختبارھا طبیًا بعنایة فائقة ویمك
على عكس االختبارات المستخدمة إلى حد اآلن، فإنھ ال ینبغي إدخال عصا االختبار في منطقة الحلق الخلفیة، ولكن ینبغي  و مزعجة. 

دارس في دول  النوع من االختبارات بنجاح كبیر في الم ھذا یُستخدم  حیث  إدخالھا لفترة وجیزة فقط في منطقة األنف األمامیة.
موظفي المدرسة أن تعملوا على أن  صحة صحة كافة األطفال اآلخرین وكذلك  على ندعوكم حفاًظا على صحتكم ولذلك،  أخرى.

 االختبار في المدرسة. ھذا یستفید أطفالكم من 
 

  و  CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test“المدارس „كال االختباران السریعان المستخدمان في  خضع
„TestRapid Antigen  2-CoV-SARS“  المعھد  قبل وتم اعتماده من   ،عن ذلك المسؤول قبل معھد بول أولغیش  منلالختبار

 االتحادي لألدویة واألجھزة الطبیة. 
األطفال الصغار في سن المدرسة  بإمكان كافة التالمیذ، وحتى لذلك،  یتمیز كال االختباران بجودتھما العالیة وبسھولة االستخدام. 

 تؤخذ المسحة المطلوبة من تجویف األنف بواسطة قطن طبي.  إجراء االختبار بأنفسھم تحت إشراف المدرسة.  االبتدائیة،

 : رابط الفیدیو الذي یشرح كیفیة إجراء االختبار السریع بطریقة مبسطة مإلیك
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ولن یتواجدوا في المدرسة    متناوبةوالتالمیذ، ألنھم سیشاركون في فصول   تللتلمیذا أسبوعیًایُرتقب في البدایة إجراء اختبار واحد 
  طیلة أیام األسبوع.

  والتالمیذ في أول أیام األسبوع. للتلمیذات ستجري المدارس اختباًرا 

  رغم ذلك احترام قواعد النظافة المعتادة، ذلك أن نتیجة االختبار تعتبر دوًما مجرد نتیجة لحظیة.   فینبغي،  سلبیةإذا كانت نتیجة االختبار  

إحضار األطفال الصغار    ملب منكأولیاء أمور على الفور وتط  المدرسة باعتباركم ، فستبلغكم  إیجابیةإذا كانت نتیجة االختبار السریع  و
، والذي سیؤكد  )PCR(االختبار السریع اإلیجابیة، یتعین إجراء ما یسمى باختبار تفاعل البولیمراز المتسلسل   بعد نتیجة  من المدرسة. 

حتى   استمارة تسجیل وإشارة ما إذا كان باإلمكان ترتیب اختبار تفاعل البولیمراز المتسلسل.   ونستتلق أو یصحح نتیجة االختبار السریع. 
وجود  تتحمل المدرسة مسؤولیة إبالغ مصلحة الصحة المسؤولة عن   ظھور نتیجة االختبار، یتعین على طفلكم البقاء في الحجر الصحي. 

 حالة اشتباه. 

ویمكن بذلك لطفلكم العودة إلى المدرسة، إذا لم یكن من    ،المتسلسل سلبیة، فیرجى إبالغنا  إذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیرازو
) إیجابیة، وتم تأكید اإلصابة بفیروس  PCRإذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل ( الضروري عالج عدوى "عادیة" أوالً.

 خطوات التالیة مع مصلحة الصحة المسؤولة. كورونا، فعلیكم بصفتكم أولیاء األمور االتفاق على ال

أثبت االختبار الجدید   إذاو  كبیر في المدارس وخارجھا أیًضا.  بشكل  ة ستزید السالمأعزائي أولیاء األمور، بفضل االختبارات الجدیدة  
 الدعم كأولیاء أمور. م نطلب منك ،في ھذا اإلطار كفاءتھ، فھناك أمل كبیر في تدریس مراحل دراسیة أخرى تدریجیًا في المدرسة.

إذا كانت لدیكم أسئلة بخصوص االختبارات، فال تترددوا في االتصال بإدارات الفصول   شجعوا أطفالكم على إجراء االختبار.لذلك، 
مصلحة   موقعتتوفر أیًضا معلومات حول االختبارات السریعة على اإلنترنت في  المدرسة. في  “االختبارلخاصة بأطفالكم أو „بفریق ا

 المدرسة  
.faqs/-https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona 
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