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 والدین و سرپرستان محترم،

های تستهای خودآزمایی کرونا اخیراً در آلمان تأیید شده است. بدین وسیله برای اولین بار این امکان به وجود آمده که تست

 آموزان ارائه شود.خودآزمایی برای دانش

تواند فعالیت مدرسه را در این دوران ایمن عفونت، آزمایشات منظم میعالوه بر اقدامات بهداشتی و حفاظتی قبلی در برابر 

دهد. های خودآزمایی در اختیار همه مدارس راینلند فالز قرار میتر کند. به همین دلیل، دولت بزودی به میزان کافی تست

داوطلبانه و هفتگی، در توانند بصورت آموزان و همچنین کارکنان خود میپس از تعطیالت عید پاک، هر یک از دانش

 مدرسه تست عفونت با ویروس کرونا را انجام دهند.

های خودآزمایی برای استفاده توسط افراد غیر متخصص مجاز هستند. آنها در مدرسه توسط هر دانش آموز این تست 

متر در هر سوراخ سانتی 2شوند. در این آزمایش، یک سواب تقریبا به عمق تحت راهنمایی و نظارت آموزشی انجام می

شود که سرانجام روی یک نوار شود، سپس در مایع آزمایش غوطه ور میبینی برده شده و به عقب و جلو حرکت داده می

 دقیقه نتیجه تست قابل تشخیص خواهد بود. 20الی  15پس از  گیرد.تشخیص قرار می

های توضیحی از تولید کنندگان و اطالعات بیشتر وانید فیلمتشما می بسته به سازنده، ممکن است مراحل تست کمی متفاوت باشد.

های مختلف مورد استفاده در مدارس را در این آدرس پیدا کنید در مورد خودآزمایی
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 رود، سوال کنید.توانید از مدرسه در مورد نوع تستی که برای فرزند شما به کار میمی

 ها برای شما و فرزندتان رایگان است. عدم استفاده از این برنامه برای شما عواقبی نخواهد داشت. ولی هر چهاین تست

کنند بیشتر باشد، مدرسه برای فرزند شما و دیگران امن تر خواهد تعداد کودکانی که بطور منظم در این تست شرکت می

 بود.

های آشنا یا شود. آنها به طور کلی در کالسهای خودآزمایی در مدرسه متناسب با سن آماده و همراهی میانجام این تست 

 شوند.ره مدرسه ادغام میهای درسی اجرا و در زندگی روزمگروه
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تواند در این حالت است، بنابراین فرزند شما دیگر نمی SARS-CoV-2هر نتیجه آزمایش مثبت نشان دهنده وجود عفونت 

های آموزشی حساس و متناسب با سن برخوردار خواهد ها شرکت کند. در این شرایط خاص، فرزند شما از مراقبتدر کالس

همزمان با آن، شما فورا از طرف مدرسه مطلع خواهید شد. به همراه شما در این باره تصمیم گرفته  شد و تنها نخواهد ماند.

تواند به خانه فرستاده شود یا باید از مدرسه تحویل گرفته شود. در هر دو صورت، شما باید خواهد شد که آیا فرزندتان می

سط پرسنل آموزش دیده در یک ایستگاه آزمایش سریع در اسرع وقت تو PoCاطمینان حاصل کنید که آزمایش آنتی ژن 

 https://corona.rlp.de/de/testen/(که توسط دولت سفارش داده شده است، انجام شود )مراجعه شود به 

روزه قرار گیرد. مرکز  14در یک قرنطینه اگر عفونت با ویروس کرونا در آنجا تأیید شود، فرزند شما باید بالفاصله  

به اداره بهداشت  توسط مرکز تستدهد. نتیجه مثبت آزمایش های بیشتر را در اختیار شما قرار میآزمایش دستورالعمل

مدیر مدرسه نیز موظف  شود. به موازات آن، شما باید موضوع را به مدیر مدرسه هم اطالع دهید.مربوطه اطالع داده می

 خص دارای تست مثبت را به اداره بهداشت مربوطه معرفی کند.ش است

تواند مجددا به مدرسه برود. برای این منظور باید گواهی نتیجه منفی منفی باشد، فرزند شما می PoCاگر نتیجه آزمایش 

 تست ارائه شود.

رعایت بهداشت همراه خواهد بود. با طبیعی است که فعالیت مدرسه کماکان با اقدامات تایید شده حفاظت در برابر عفونت و 

شود که امنیت مدرسه را با حمایت شما بار دیگر افزایش های خودآزمایی این امکان برای ما فراهم میبه کارگیری تست

 دهیم.

کنم که در برگه ضمیمه رضایت خود را به مدرسه اعالم نمایید. بدون رضایت به این منظور از شما صمیمانه درخواست می 

 ا امکان شرکت فرزندتان در این تست فراهم نخواهد شد.شم

 با درود فراوان 

 

 Stefanie Hubigدکتر 

 

 پیوست: 

 نامهرضایت 

 های خودآزمایی برای اثبات اطالعات مربوط به سیاست حفاظت از داده به منظور انجام تستSARS-CoV-2 
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