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اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ وﯾژه واﻟدﯾن در ﻣورد اﻟزام ﺑﮫ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺑرای داﻧش آﻣوزان از  –06.04.2021ﻗﺎﺑل ارﺳﺎل از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ
واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼ در ھﺎﻣﺑورگ و ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم .در ﻓﻘط ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺗﻌداد
ﻣوارد اﺑﺗﻼ دو ﺑراﺑر ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﻧﺎی ھﺎﻣﺑورگ اﻟزام ﺑﮫ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ را از ﺗﺎرﯾﺦ  6آورﯾل  2021ﺑرای ھﻣﮫ داﻧش
آﻣوزان ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﺿوری ﻣدارس ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﺻوﯾب ﻧﻣوده اﺳت.
ﺗﺳتھﺎی ﺳرﯾﻊ اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣدارس ،در ﺧﺎﻧوادهھﺎ و در زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم ﻣوارد اﺑﺗﻼ
و ﺟﻠوﮔﯾری ﻣوﺛر از ﺷﯾوع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺳتھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺧرﯾداری ﺷده ﺗوﺳط اداره آﻣوزش و ﭘرورش ،از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت و دردﻧﺎک و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳت.
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳتھﺎی ﺳرﯾﻊ در ﻣدارس ھﺎﻣﺑورگ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوب آﻏﺎز ﺷده اﺳت ،ﺣدود  89درﺻد ﮐل داﻧش آﻣوزان ﺧودﺷﺎن را
ﺗﺳت ﮐردهاﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺑﺳﯾﺎری از واﻟدﯾن ﺑﮫ اداره آﻣوزش و ﭘرورش ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و درﺧواﺳت ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺣﺿوری در ﻣدارس ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﺎ اﻟزام ﺑﮫ ﺗﺳت ﺗوام ﺷود.
ﺳﻧﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺧود ﻟﺣﺎظ ﻧﻣوده اﺳت .از  6آورﯾل  2021ﺑرای ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﺿوری،
آزﻣونھﺎ و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت در ﻣدارس ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺑرای اﻓراد ﻓﺎﻗد اطﻼﻋﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .ھر
ﮐس از اﻧﺟﺎم ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد در آﻣوزش ﺣﺿوری ﺷرﮐت ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در آﻣوزش از راه دور آﻣوزش داده ﻣﯽﺷود.
ﺑرای ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدارس ﻣﯽروﻧد ،اﺻوﻻ دو ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ در ھﻔﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی داﻧش
آﻣوزان ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ از اﻟزام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ واﻟدﯾن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺿروری ﻧﯾﺳت ،زﯾرا داﻧش آﻣوزان اﯾن ﺗﺳت را ﺧودﺷﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد و اﻟزام ﺑﮫ ﺣﺿور
ھﻣﭼﻧﺎن ﻟﻐو ﺷده ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود اﺟﺎزه ﺷرﮐت در
آﻣوزش از راه دور را ﺑدھﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﻣﺛﺑت ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﻓورا از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد و از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ
ﺷود ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳن و ﺳﺎل ﺗر از ﻣدرﺳﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘس از ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺳت ﻣوﺳوم ﺑﮫ PCR
اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ را ﺗﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﯾﮏ ﻓرم ﺛﺑت ﻧﺎم و راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ
ﺗوان ﺗﺳت  PCRرا ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣود ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑرود .ﻣدرﺳﮫ ﮔزارش اﻟزاﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣورد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣرﺑوطﮫ را ﺗﻘﺑل ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت  PCRﻣﻧﻔﯽ ﺷود ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻻزم ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺑﺗدا ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ
»ﻣﻌﻣوﻟﯽ« ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت  PCRﻧﯾز ﻣﺛﺑت ﺷود
و اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی را ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣرﺑوطﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﮐﻧﯾد.
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