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اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ وﯾژه واﻟدﯾن در ﻣورد اﻧﺟﺎم داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﮐروﻧﺎ ﺑرای اﻓراد ﻓﺎﻗد اطﻼﻋﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ در ﮐﻼسھﺎی ﭘﯾش
دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ) - (VSKﻗﺎﺑل ارﺳﺎل از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ

واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
از ﺗﻌطﯾﻼت ﻣﺎه ﻣﺎرس در ھﻣﮫ ﻣدارس ھﺎﻣﺑورگ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺧوﺑﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺳتھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﺣﺎﺻل
ﺷده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳن و ﺳﺎل ﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﺳتھﺎی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد و اﯾن ﺗﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ﺳرﯾﻊ و ﻣطﻣﺋن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﯾﮏ ﮐودک ﺳﺎﻟم اﺳت ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﮐروﻧﺎ وﺟود دارد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ وﺿوح اﻣن ﺗر ﺷده
اﺳت و ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭼﻧدﯾن ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ و واﻟدﯾن در روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳؤال ﺑﮫ اداره آﻣوزش و ﭘرورش ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﻼس
ھﺎی ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز دﺳت ﮐم ﺑﮫ ﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﯾن ﺗﺳتھﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﭘﯽ ﺑﺎزﺧوردھﺎی ﻣﺛﺑت
ﻓراوان در ﻣورد اﯾن ﺗﺳتھﺎ و ﺟﮭت اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت در ﻣدارس ﺑﺎﯾد از روز دوﺷﻧﺑﮫ ،19.04.2021 ،داﻧش آﻣوزان ﮐﻼسھﺎی ﭘﯾش
دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ) (VSKﻧﯾز دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل دارﯾم در ﻣورد اﯾن ﺗﺳتھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوب ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺗﺳتھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ راﯾﮕﺎن ھﺳﺗﻧد ،از
ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم ھﺳﺗﻧد و دردﻧﺎک و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻧوار
ﺗﺳت ﺑﺎﯾد ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣدت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎھﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟﻠوﯾﯽ ﺑﯾﻧﯽ وارد ﺷود .ھر ﮐس ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻧﮕﺷت ﺧود را داﺧل ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد –
و اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻗطﻌﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣورد داﻧش آﻣوزان اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد – ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺗﺳت را ﻧﯾز اﻧﺟﺎم دھد .دو وﯾدﯾو اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺻورت
ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھﻧدhttps://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den- :
 /coronatestو  .https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0ﻟطﻔﺎ اﯾن وﯾدﯾوھﺎ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد.
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ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷﺧﺻﺎ ﺧود را ﺗﺳت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑرای اﯾن ﮐﺎر اﻋﻼم رﺿﺎﯾت ﺻرﯾﺢ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﺿروری
ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺻراﺣﺗﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠم ﮐﻼس ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
اﻧﺟﺎم دھد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﻣد ﻧظر و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﺧواھﯾم داد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺷود ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻌﻣول رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد ،زﯾرا ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ھﻣواره ﻓﻘط
ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر آﻧﯽ و در ﻟﺣظﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
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 ﻓرزﻧد ﺧود از ﻣدرﺳﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘس از آن ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت  PCRاﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﺗر اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور از ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﻓرم ﺛﺑت ﻧﺎم و راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺗوان ﺗﺳت  PCRرا
ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣود ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﯽ 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،
ﺷﻣﺎ اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی را ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣرﺑوطﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﮐﻧﯾد.
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