 / FARSIﻓﺎرﺳﯽ

2021/03/15

اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای واﻟدﯾن در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از آزﻣﺎﯾش ﺷﺧﺻﯽ ﮐوروﻧﺎ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص در ﻣدارس
واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
اداره ﻣدارس در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣدارس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﭘس از ﺗﻌطﯾﻼت ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺎ اﯾﻣﻧﯽ
ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﻣﯽﮔﯾرﯾم .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﺑﯾﺷﺗر ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﮐروﻧﺎ ،در آﯾﻧده ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان و ھﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس
ﺑﺎﯾد ھر ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﻧد.
ﮐﯾتھﺎی آزﻣﺎﯾش ﺟدﯾد ﺧرﯾداریﺷده ﺗوﺳط اداره ﻣدارس از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﺑررﺳﯽ ﺷدهاﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن
اﺳت و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ درد و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻧدارد .ﺑرﺧﻼف آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ،در اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری را
در ﭘﺷت ﮔﻠو ﻗرار دھﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺑرای ﻣدت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎھﯽ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی ﺑﯾﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﯾد .اﻣﺛﺎل اﯾن ﻧوع آزﻣﺎﯾش در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت زﯾﺎدی در ﻣدارس ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .در راﺳﺗﺎی ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺧود ،ﺳﺎﯾر ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان
ﻣدرﺳﮫ ،از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن از اﯾن اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾش ﻓراھمﺷده در ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
دو آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻣدارس » «CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self Testو »SARS-
 «CoV-2 Rapid Antigen Testﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﭘﺎول ارﻟﯾش ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﯾن اﻣر اﺳت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
اداره ﻓدرال داروھﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت .ھر دو آزﻣون از ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ آﺳﺎن و
راﺣت اﺳت .ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎن دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮑﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن آزﻣﺎﯾش را ﺧودﺷﺎن ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم
دھﻧد .ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻻزم ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﺳواب در ﺣﻔره ﻗداﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﯾوﻧدی ﺑﮫ وﯾدﯾوﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ را ﺑﮫ روﺷﯽ ﺳﺎده ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد:
وﯾدﺋو ﺗوﺿﯾﺣﯽ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ hamburg.de. -
در اﺑﺗدا ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش در ھر ھﻔﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،زﯾرا ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻼﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﮐل ھﻔﺗﮫ در
ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺷرﮐت
ﻣدرﺳﮫ
ﻣدارس در اوﻟﯾن روز ھﻔﺗﮫ از داﻧشآﻣوزان آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﻣول ﺑﮭداﺷت رﻋﺎﯾت ﺷود ،زﯾرا ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ھﻣﯾﺷﮫ ﺷراﯾط ﻟﺣظﮫ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد.
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﻣﺛﺑت ﺷد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن اطﻼع ﻣﯽدھد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﻓرزﻧدان ﮐوﭼﮑﺗر
را از ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد .ﭘس از ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﮫ اﺻطﻼح آزﻣﺎﯾش  PCRاﻧﺟﺎم ﺷود ،ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ را ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻓرم ﺛﺑتﻧﺎم و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش  PCRرا درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .ﮔزارش اﺟﺑﺎری ﯾﮏ ﻣورد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺳﺋول ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﻧﻔﯽ ﺷد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد و اﮔر ﻟزوﻣﯽ ﻧداﺷت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﯾﮏ ﻋﻔوﻧت »طﺑﯾﻌﯽ« ﺑرطرف ﺷود،
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔردد .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﻧﯾز ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد و ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن
در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺳﺋول ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﺷوﯾد.
واﻟدﯾن ﻋزﯾز ،ﻧوع ﺟدﯾد آزﻣﺎﯾشھﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اﯾﻣﻧﯽ را در ﻣدارس و ﻓراﺗر از آن اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﮔر آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺟدﯾد
ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷود ،اﻣﯾد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷروع ﺗدرﯾﺟﯽ ﺗدرﯾس در ﺳﺎﯾر ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﻣدرﺳﮫ وﺟود دارد .ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ،ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن اﻧﺗظﺎر ﺣﻣﺎﯾت دارﯾم .ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾش ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺳواﻻﺗﯽ در ﺧﺻوص اﯾن
آزﻣﺎﯾشھﺎ دارﯾد ،ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﻼس ﻓرزﻧدان ﺧود ﯾﺎ »ﺗﯾم آزﻣﺎﯾش« داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺳرﯾﻊ
ھﻣﭼﻧﯾن در وﺑﺳﺎﯾت اداره ﻣدرﺳﮫ در ﻧﺷﺎﻧﯽ https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/در دﺳﺗرس
اﺳت.
ﺑﺎ اﺣﺗرام
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