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 جائحة كورونا في إطار مكافحة) فحص كورونا السریع( إجراء اختبارات سریعة في المدارس للكشف عن المستضدات

 

 أولیاء األمور األعزاء:

 

 الحال   كانكما  ، والذھاب إلى المدرسة مرة أخرى  میمكنھ  أوالدكمأن  رنا للغایة  یسفي األسابیع الماضیة  المبذولة  الجھود المشتركة    عقب
جمیع   وقایةل  وذلكفي المدرسة    الصحیةنظافة  خاصة للقواعد    تُطب�ق   سوف  وإغالق المدارس  العام  التي سبقت اإلغالق  الشھورفي  

 .على أفضل نحٍو ممكنفي المدرسة من اإلصابة بفیروس كورونا الموجودین 

 

العدوىمستوى    ولرفع نقدم    الوقایة من  أن  نود  المدرسة  المدرسة   مرتین في األسبوع  اختیاریةمجانیة  اختبارات سریعة  في  داخل 
 في المدرسة).  العاملین وجمیعن یین في المدرسة (التالمیذ والمعلمجمیع الحاضردى لفیروس كورونا  للكشف عن

 

 تتوفر بھا الوقایةوالمدارس مكانًا أكثر أمانًا    تكونمن ثَمَّ  و  قدر اإلمكانوقت    أقرباكتشاف اإلصابات بفیروس كورونا في  إلى    نھدف
 .العدید من غیرھموواآلباء والمدرسین  التالمیذكبر عدد ممكن من أل

 

، مین في األسبوعیوعلى مدار  وذلك    –بحضور الطبیب  لكن    -  المؤھلالطبي  أو طاقمھم  أطباء و/  في المدارس   تاالختبارا   ىجرِ یُ 
الزمنیة التي  لفترات  ا  خالل  الیومین  ینفي المدرسة في ھذ  ـاحضورھ  في حالة حضوره/ابنتك المشاركة في االختبارات  یمكن البنك/ف

رفیعة في    ل ماسحة، حیث تُدخَ البنك أو ابنتك  البلعوم األنفي مسحة من  بأخذ  الختبارات  ى ا، وتُجرَ علیھا مع األطباء  جرى االتفاق
الوصول یمكن طفال األصغر سنًا األ عند أخذ مسحة من أحیانًا ، إال أنھ وجیز بوقت  ھا مرة أخرى بعدثم تُسحب بحرص وعنایة األنف 

 . (عن طریق الفم فقط) البلعوممسحة من الأخذ  ،األكبر سنًااألطفال حالة في ، في بعض األحیان یلزمكما ،  البلعوم عن طریق الفمإلى 

 

 في مدرستنا: اتیُجري االختبار

Arztpraxis aus der Umgebung 

 

 :اآلتیة االختبارات في أیام األسبوع  تُجَرى
Dienstag 11:00, Donnerstag 11:00 

  

 إلى 

 الحاضرین في مدرسة أولیاء أمور التالمیذ 

Theeltalschule Lebach 



Theeltalschule 
Gemeinschaftsschule 

Mottener Str. 52, 66822 Lebach 
Tel.: 06881/3065 
Fax.: 06881/3025 

sekretariat@theeltalschule.de 
www.Theeltalschule.de 

 فيقد تؤدي  لیست مؤلمة وبحكة في األنف، ولكنھا  مثًال شعوًرا  قد تسبب  ف،  مسحة البلعوم األنفي غیر مریحة  تكون  حیان في بعض األ
بھذه على درایة كبیرة    ھم الطبيموطاقاألطباء    ، إال أنصغیرة  بجروح تھ  إصاب  ینتج عنإلى نزیف في األنف    نادرةالحاالت  بعض ال

 .المسحة على نحو جید األطفال تحملویعلى ما یرام  األمور سیرت، وعادةً االختباراتإجراء في  طویلةخبرة  الحاالت ویمتلكون
 

 دقیقة. 30تظھر نتیجة االختبار بعد حوالي 
 

 .الحصص الدراسیةاالستمرار في حضور من ابنك/ابنتك  فسوف یتمكن سلبیةاالختبار   نتیجةجاءت إذا 
 

إذا كانت   بذلك، حینھا  المدرسة    بفیروس كورونا، وستبلغكابنك/ابنتك  في إصابة  فعندئذ سیكون مشتبًھا    إیجابیةنتیجة االختبار  أما 
االستمرار في حضور الحصص الدراسیة أو الذھاب    ممكنًا لھ/لھالم یعد  وذلك ألنھ  من المدرسة،  ابنك/ابنتك  إحضار  علیك  یجب    وعندھا

وفقًا    ةاإلیجابی  ابنك/ابنتك  اختبار  بنتیجةالصحة    مكتبإبالغ  بكمدرسة    نكون ملزمین  ذات الوقتفي  ، وفي بادئ األمر  إلى المدرسة
بعض بالصحة    مكتب  نخبرأن  عندئذ ب  ن أننا ملزموكما  ،  قانون الحمایة من العدوى  المنصوص علیھا في المادة السابعة من  ضوابطلل

  یكون بمقدور حتى    ،االختبارإجراء  وتاریخ    ورقم ھاتفك  وعنوانك  والصف الذي یدرس فیھ  ابنك/ابنتكواسم  اسمك    مثل  ،المعلومات
المنزل  علیھ أن یلزمالصحة (أي  مكتبیتصل بك  إلى أن منزلي عزلٍ في  وسیتحتم على ابنك/ابنتك البقاء ،بكالصحة االتصال  مكتب

خضوع الصحة    مكتبإذا طلب  ، فإجراءاتما یلي ذلك من  حول  بمعلومات    مكتب الصحة  وسیوافیك،  ) آخرین  طوأال یخرج منھ أو یخالِ 
 االبن بدل مالي لرعایة  طلب    ، إذا دعت الحاجة،یمكنكف،  في المنزل  بھ/بھاتعتني    وأصبح لزاًما علیك أن  ابنك/ابنتك للحجر الصحي
من الجزء الخامس    45من المادة    2aللفقرة    (إجازة غیر مدفوعة األجر وفقًا   )Kinderkrankengeld(المریض/االبنة المریضة  

 ).SGB V الشؤون االجتماعیةمن قانون 
 

 الموافقةإقرار 
یلتحق   بالموافقة  اإقرارً   منك  نحتاج  االختبارب  ابنك/ابنتكوحتى  یكون،  موقعًا  أن  الرسالةمرفقًا    على  ألنبھذه  وذلك  مشاركة    . 

رجى تسلیم إقرار  یُ لذا  ،ھذا أولیاء األمور على إقرار الموافقةأن یوقع شرًط إجباریًا وھو تستوجب   في االختبار التالمیذ القصر/األبناء
 .الدوریةفي االختبارات  مشاركة طفلكإلى المدرسة إذا كنت ترغب في  بعد ملء البیاناتالموافقة 

 
 أثناء إجراء أول اختبار األبناءمرافقة 
  استفساراتكطرح    كما یمكنك  ،بأحد الصفوف حتى الصف السادس  كانوا تالمیذًاإذا    إجراء أول اختبار  أثناء  أبناءكأن ترافق    یُستحب

 على الواردة في خطة النظافة الصحیة النموذجیة    القواعدتُطبَّق  وأثناء ذلك  ،  اختبار  أول  سنخبرك بموعد إجراء، لذا  على الطبیب
  امترً   1,5مسافة  : ترك  ومنھا(المدرسة وھي القواعد التي سبق وأن أبلغناك بھا من قبل بالفعل  الموجودة على أرض    جمیع األماكن

أكبر عندما    بارتیاحأیًضا    ابنك/ابنتكاالختبار وسیشعر  یُجرى  كیف  وحینئٍذ سترى    .ذلك)  وغیر  ةطبی   كمامةوارتداء    من أي شخص
 .معھ/معھا في المرة األولىتكون حاضًرا  

 
 المشاركةإلغاء ومشاركة اختیاریة ال

  قررتَ إذا  ق  ،الختبارات ا  یشارك فيالذھاب إلى المدرسة حتى لو لم    البنك/ابنتكأنھ یمكن    ذلك  یعني  ،طوعي  اختیاريختبار  اال  إجراء
في    حاضًرا فیھ  یكونكل أسبوع  المحدَدْین من    الموعدینفي المدرسة في كال  االختبار    طفلك  یُجرىالمشاركة فسیكون من األفضل أن  

عن طریق  االختبار    موعدفیمكنك إلغاء    أحد األیامفي    ولكن إذا لم ترغب في أن یخضع ابنك/ابنتك إلى االختبار المقرر،  المدرسة
 .ق لھذا الموعداالتصال بالمدرسة في الیوم الساب

  أثناء حضوره في   أحد األیامال یرغب في المشاركة في    إال أنھفي االختبارات    ابنك/ابنتكأن یشارك    قررت من ناحیتكإذا  وحتى  
یھمنا  إذ    ،اركةالمش  الموافقة على  ویمكن في أي وقت التراجع عن  لن یخضع لالختبار،  ،الطبیب  مع  قصیر  حدیثبعد  و  فإنھ،  المدرسة

 في المدرسة.التام  باالرتیاحأن یستمر طفلك في الشعور  للغایة
 التراجع عن الموافقة

أي طرٍف آخر، إال إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة  البیانات إلى  تُرَسل  لن  أنھ  بسریة تامة، أي    تُْجَمعالتعامل مع البیانات التي    یجري
خطیة   إخطار المدرسة برسالةیكفي  إذ    ،في االختبارات  عن المشاركة  في أي وقت  التراجع. یمكنك  فسوف نرسلھا إلى مكتب الصحة

 .األوراق الموزعة المتعلقة بذلك األمرعلى مزید من المعلومات حول حمایة البیانات في  الطالعایمكن و. ةغیر رسمی
 

یمكننا ف  بھاالتي تجرى  في االختبارات    مدرسي المدرسة والعاملین فیھاوكذلك    والمراھقینعدد ممكن من األطفال    أكبر  في حالة مشاركة
موافقتك   ، لذا سوف تسعدنابالمرض  المعلمینو آلباء  وا  األطفالأن نتفادى إصابة  المدارس والعدوى في  نتجنب  أن    على نحو أفضل

 في االختبارات.ابنك/ابنتك مشاركة على 
 

 مع خالص الشكر وأطیب التحیات


