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اطالعاتی برای والدین در مورد استفاده از آزمایش شخصی کورونا برای افراد غیر متخصص در مدارس
والدین گرامی،
اداره مدارس در پایان ماه فوریه اعالم کرد که مدارس باید به طور منظم پس از تعطیالت ماه مارس بازگشایی شوند .ما ایمنی فرزندان شما
را بسیار جدی میگیریم .به منظور کاهش بیشتر خطر انتقال کرونا ،در آینده همه دانشآموزان و همه کارکنان مدارس باید هر هفته به
صورت رایگان و داوطلبانه آزمایش کرونا بدهند.
کیتهای آزمایش جدید خریداریشده توسط اداره مدارس از نظر پزشکی بسیار دقیق بررسی شدهاند ،استفاده از آنها بسیار آسان است و
هیچ گونه درد و ناراحتی به همراه ندارد .برخالف آزمایش های قبلی ،در این آزمایش الزم نیست که چوب نمونهگیری را در پشت گلو
قرار دهید ،بلکه آن را برای مدت بسیار کوتاهی در قسمت جلوی بینی قرار میدهید .امثال این نوع آزمایش در حال حاضر با موفقیت
زیادی در مدارس کشورهای دیگر استفاده میشود .در راستای حفظ سالمتی فرزند خود ،سایر کودکان و کارمندان مدرسه ،از شما میخواهیم
اطمینان حاصل کنید که فرزندانتان از این امکان آزمایش فراهمشده در مدرسه استفاده کند.
دو آزمایش سریع مورد استفاده در مدارس « »CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self Testو « SARS-CoV-2
 »Rapid Antigen Testتوسط موسسه پاول ارلیش که مسئول این امر است مورد بررسی قرار گرفته و به وسیله اداره فدرال داروها
و محصوالت پزشکی تأیید شده است .هر دو آزمون از کیفیت باالیی برخوردار بوده و استفاده از آنها آسان و راحت است .همه دانشآموزان،
از جمله کودکان دبستانی کوچکتر میتوانند این آزمایش را خودشان تحت نظارت مدرسه انجام دهند .نمونهگیری الزم به کمک یک سواب
در حفره قدامی بینی انجام میشود.
در اینجا پیوندی به ویدیویی وجود دارد که نحوه انجام آزمایش سریع را به روشی ساده توضیح می دهد:
ویدئو توضیحی آزمایش کرونا hamburg.de. -
در ابتدا برای دانشآموزان یک آزمایش در هر هفته در نظر گرفته شده است ،زیرا ساعات کالسی آنها متفاوت است و کل هفته در مدرسه
نمیکنند.
شرکت
مدارس در اولین روز هفته از دانشآموزان آزمایش میگیرند.
حتی اگر نتیجه آزمایش منفی شد ،باید قوانین معمول بهداشت رعایت شود ،زیرا نتیجه آزمایش همیشه شرایط لحظه فعلی را نشان میدهد.
اگر نتیجه آزمایش سریع مثبت شد ،مدرسه بالفاصله به شما به عنوان والدین اطالع میدهد و از شما میخواهد فرزندان کوچکتر را از
مدرسه به خانه ببرید .پس از مثبت شدن نتیجه یک آزمایش سریع ،باید یک به اصطالح آزمایش  PCRانجام شود ،که نتیجه آزمایش سریع
را تأیید یا تصحیح میکند .شما فرم ثبتنام و اطالعات مربوط به محل انجام آزمایش  PCRرا دریافت خواهید کرد .تا زمان آماده شدن
نتیجه ،کودک شما باید در قرنطینه بماند .گزارش اجباری یک مورد مشکوک به اداره بهداشت مسئول به وسیله مدرسه انجام میشود.
اگر نتیجه آزمایش  PCRمنفی شد ،لطفا ً به ما اطالع دهید و اگر لزومی نداشت که ابتدا یک عفونت «طبیعی» برطرف شود ،کودک شما
میتواند به مدرسه برگردد .اگر نتیجه آزمایش  PCRنیز مثبت باشد و عفونت کرونا تأیید شود ،شما به عنوان والدین در مورد اقدامات
بعدی با اداره بهداشت مسئول هماهنگ میشوید.
والدین عزیز ،نوع جدید آزمایشها به طور قابل توجهی ایمنی را در مدارس و فراتر از آن افزایش میدهد .اگر آزمایشات جدید موثر واقع
شود ،امید زیادی به شروع تدریجی تدریس در سایر پایههای تحصیلی در مدرسه وجود دارد .با این اوصاف ،ما از شما به عنوان والدین
انتظار حمایت داریم .فرزندان خود را به استفاده از امکان آزمایش تشویق کنید .اگر سواالتی در خصوص این آزمایشها دارید ،با مسئوالن
کالس فرزندان خود یا «تیم آزمایش» داخلی ما تماس بگیرید .اطالعات مربوط به آزمایشهای سریع همچنین در وبسایت اداره مدرسه در
نشانی https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/در دسترس است.
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