
15/03/2021 
 / FARSI ی فارس     

1 
 

 اطالعاتی برای والدین در مورد استفاده از آزمایش شخصی کورونا برای افراد غیر متخصص در مدارس 

 والدین گرامی،

ما ایمنی   اداره مدارس در پایان ماه فوریھ اعالم کرد کھ مدارس باید بھ طور منظم پس از تعطیالت ماه مارس بازگشایی شوند. 
آموزان و ھمھ کارکنان مدارس  بھ منظور کاھش بیشتر خطر انتقال کرونا، در آینده ھمھ دانش  گیریم.بسیار جدی می فرزندان شما را  

 باید ھر ھفتھ بھ صورت رایگان و داوطلبانھ آزمایش کرونا بدھند. 

ده از آنھا بسیار آسان  اند، استفاشده توسط اداره مدارس از نظر پزشکی بسیار دقیق بررسی شده ھای آزمایش جدید خریداری کیت
گیری را  برخالف آزمایش ھای قبلی، در این آزمایش الزم نیست کھ چوب نمونھ  است و ھیچ گونھ درد و ناراحتی بھ ھمراه ندارد. 

امثال این نوع آزمایش در حال   دھید.در پشت گلو قرار دھید، بلکھ آن را برای مدت بسیار کوتاھی در قسمت جلوی بینی قرار می 
در راستای حفظ سالمتی فرزند خود، سایر کودکان و کارمندان   شود. با موفقیت زیادی در مدارس کشورھای دیگر استفاده می حاضر  

 شده در مدرسھ استفاده کند. خواھیم اطمینان حاصل کنید کھ فرزندانتان از این امکان آزمایش فراھممدرسھ، از شما می 

-SARS» و «CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self Testدو آزمایش سریع مورد استفاده در مدارس «
CoV-2 Rapid Antigen Test  توسط موسسھ پاول ارلیش کھ مسئول این امر است مورد بررسی قرار گرفتھ و بھ وسیلھ «

ز آنھا آسان و  ھر دو آزمون از کیفیت باالیی برخوردار بوده و استفاده ا اداره فدرال داروھا و محصوالت پزشکی تأیید شده است.
توانند این آزمایش را خودشان تحت نظارت مدرسھ انجام  آموزان، از جملھ کودکان دبستانی کوچکتر میھمھ دانش  راحت است.

  شود.گیری الزم بھ کمک یک سواب در حفره قدامی بینی انجام مینمونھ  دھند.

 ع را بھ روشی ساده توضیح می دھد: در اینجا پیوندی بھ ویدیویی وجود دارد کھ نحوه انجام آزمایش سری 
 hamburg.de .  - ویدئو توضیحی آزمایش کرونا  

آموزان یک آزمایش در ھر ھفتھ در نظر گرفتھ شده است، زیرا ساعات کالسی آنھا متفاوت است و کل ھفتھ در  در ابتدا برای دانش 
نمی شرکت    کنند.مدرسھ 

  گیرند.آموزان آزمایش می مدارس در اولین روز ھفتھ از دانش 

شد، باید قوانین معمول بھداشت رعایت شود، زیرا نتیجھ آزمایش ھمیشھ شرایط لحظھ فعلی را نشان   منفیحتی اگر نتیجھ آزمایش  
  دھد.می

خواھد فرزندان کوچکتر  دھد و از شما میشما بھ عنوان والدین اطالع می شد، مدرسھ بالفاصلھ بھ    مثبتاگر نتیجھ آزمایش سریع  
انجام شود، کھ نتیجھ    PCRپس از مثبت شدن نتیجھ یک آزمایش سریع، باید یک بھ اصطالح آزمایش   را از مدرسھ بھ خانھ ببرید.

 را دریافت خواھید کرد.   PCRانجام آزمایش  نام و اطالعات مربوط بھ محل  شما فرم ثبت کند.آزمایش سریع را تأیید یا تصحیح می
گزارش اجباری یک مورد مشکوک بھ اداره بھداشت مسئول بھ وسیلھ   تا زمان آماده شدن نتیجھ، کودک شما باید در قرنطینھ بماند.

 شود. مدرسھ انجام می 

بھ ما اطالع دھید و اگر لزومی نداشت کھ ابتدا یک   PCRاگر نتیجھ آزمایش   عفونت «طبیعی» برطرف شود،    منفی شد، لطفاً 
نیز مثبت باشد و عفونت کرونا تأیید شود، شما بھ عنوان والدین    PCRاگر نتیجھ آزمایش   تواند بھ مدرسھ برگردد. کودک شما می 

 شوید. در مورد اقدامات بعدی با اداره بھداشت مسئول ھماھنگ می 

اگر آزمایشات جدید   دھد.ھا بھ طور قابل توجھی ایمنی را در مدارس و فراتر از آن افزایش میوالدین عزیز، نوع جدید آزمایش 
با این اوصاف، ما از شما   ھای تحصیلی در مدرسھ وجود دارد. ادی بھ شروع تدریجی تدریس در سایر پایھموثر واقع شود، امید زی 

اگر سواالتی در خصوص این   فرزندان خود را بھ استفاده از امکان آزمایش تشویق کنید. بھ عنوان والدین انتظار حمایت داریم.
ھای سریع  اطالعات مربوط بھ آزمایش  تیم آزمایش» داخلی ما تماس بگیرید.ھا دارید، با مسئوالن کالس فرزندان خود یا «آزمایش

در دسترس  faqs/-https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona ھمچنین در وبسایت اداره مدرسھ در نشانی  
 است. 

 با احترام

 

 ھ مدیریت مدرس 
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