نحن نختبر أنفسنا لنكون آمنين في المدرسة

PROČ

لماذا؟

يمكن لالختبارات الوقائية أن تمكن أطفالنا من الحصول عىل تعليم آمن بدوام كامل يف المدارس واالتصال
بمعلميهم وأقرانهم وهو أمر ضوري للغاية بالنسبة لهم.

ُيجرى اختبار وجود رفيوس COVID-19كجزء من العودة إىل التدريس بدوام كامل ف أبريلً ،
بناء عىل إجراء
ي
استثنائ لوزارة الصحة.
ي
وموظف المدارس والمرافق المدرسية الذين ُيسمح لهم بالتواجد
ينطبق عىل جميع مجموعات األطفال والتالميذ والطالب
ي
الملتحقي بمدرسة أو منشأة مدرسية بغرض االستشارة
والطالب
الشخص يف المدرسة .ال تنطبق عىل األطفال والتالميذ
ر
ي
الفردية أو التدريس الفردي بدوام كامل.
الحضور ف التدريس بدوام كامل ر
مشوط باختبار الكوفيد.
ي
وبي األطفال.
يعد االختبار المنتظم أداة أساسية يف مكافحة انتشار المرض يف المدارس ر
لتدابي النظام 100بالطبع ،هذه ليست حماية بنسبة
 .٪ال يزال من الضوري االمتثال
ر
األخرى.
ً
تختار كل مدرسة وضع االختبار وفقا لقدراتها ،لذلك ستعلمك مدرستك بالتصميم والخطة
المحددة.
بأكي قدر ممكن
وغي المضطرب ر
سيتم تنظيم االختبار بطريقة تمكن من التدريس اآلمن ر
من الفعالية.

ى
يعائ من أعراض
إذا كان طفلك ليس عىل ما يرام أو حت ي
 ،COVID-19فيجب عليه البقاء يف الميل.
يتم االختبار فقط لألطفال الذين ليس لديهم
أعراض أي مرض معدي
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•

ستقوم كل مدرسة بتكييف مرافق االختبار مع إمكاناتها الخاصة ،ولكن يجب أن تتبع القواعد األساسية
التالية:
توفي مكان للجلوس ورف االمتعة
بالنسبة لألطفال ،من الضوري ر
).مقعد ،طاولة ،إلخ(

•

دائما الحفاظ عىل التباعد بي األطفال  1.5ى
من الضوري ً
مي عىل األقل.
ر

•

يمكن إجراء االختبار ف أي مبت مدرس مناسب ،حيث يمكن التهوية ،أو ى
حت بالخارج ،إذا كانت درجات الحرارة الخارجية ربي  15و  30درجة مئوية.
ي
ي

كيف؟
ّ
االجتياحية .يأخذ
غي
سيتم إجراء االختبار باستخدام اختبارات المستضد (المضادات) ر
األطفال عينة االختبار بأنفسهم من مقدمة األنف باستخدام قطعة قطن (ال تؤلم  ،إنها
مثل الوخز يف األنف) وانتظر النتيجة.عند اختبار األطفال يف مرحلة ما قبل المدرسة
وتالميذ المدارس االبتدائية األصغر والتالميذ يف المدارس والصفوف الخاصة ،يمكن
الحصول عىل مساعدة أحد الوالدين أو شخص مخول من قبل الوالدين.

.
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نتجة االختبار سلبية

نتجة االختبار إيجابية

إذا كان نتيجة االختبار سلبية ،فيمكن
لطفلك االستمرار بحضور التدريس ما لم
يتقرر خالف ذلك بسبب حدوث المرض
يف المدرسة.

إذا كانت نتيجة االختبار

إيجابية ،فسوف يعود طفلك
ُ
إىل الميل ولن يسمح له
بحضور التدريس.

▪
▪

ى
ى
تأئ
الطفل القارص -ستتصل بك المدرسة
وستأئ من أجله أو تمنح موافقتك عىل أن يغادر المدرسة بمفرده( .قبل أن ي
ي
من أجل الطفل ،سينتظرك يف غرفة خاصة  -يف عزلة).
مير له.
تأخي ال ر
التلميذ أو الطالب البالغ -يغادر المدرسة دون ر

ً
ستصدر المدرسة لألطفال الذين تم اختبارهم إيجابيا تأكيدا عىل أنهم أثبتوا نتائج اختبار المستضد (
 )AGإيجابية وأنه يجب إجراء اختبار تأكيدي ف أرسع وقت ممكن .ى
الحي ،يجب أال يتنقلوا يف األماكن العامة .من الضوري
حت ذلك ر
ي
ً
ى
ً
ً
يف منشأة طبيةRT-PCR.أيضا االتصال بالطبيب العام للطفل وطلب طلبا إلكيونيا إلجراء اختبار

ً
السلب ليس ضمانا بنسبة
االختبار
ي
الفيوس100 .
 ٪أن الطفل لن ينقل ر
لذلك ،من المهم توخ الحذر ً
دائما
ي
واتباع احتياطات السالمة األخرى.
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غي اليوم األول من
إذا حدث اختبار
إيجاب يف مجموعة من األطفال الذين تم اختبارهم يف يوم آخر ر
ي
المعت ،فإن جميع األطفال والتالميذ والطالب الذين كانوا عىل اتصال
األسبوع
ف
كامل
التدريس بدوام
ي
ي
اليومي )بما يف ذلك حصص الرعاية المدرسية(بالطفل الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية
خالل أي من
ر
الماضيي ،يجب أن يغادروا المدرسة أو ينتظروا ى
القانوئ مع تالميذ
الممثل
قبل
من
استالمهم
يتم
حت
ر
ي
آخرين.

) إيجابية ،فإن مجموعة األشخاص  AGإذا كانت نتيجة اختبار المستضد (
الذين تم االتصال بهم والذين تم تحديدهم بهذه الطريقة ينتظرون عىل
التأكيدي .إذا كانت RT-PCRمعلومات عن التأكيد من خالل اختبار
تختي اختبارات
 ،فلن يتم إجراء التأكيد بواسطة اختبار RT-PCRالمدرسة
ر
RT-PCR.

RT-PCRف حالة نتيجة اختبار V
 RT-PCRاإليجابية الذي توفره المدرسة ،أو إذا أكد اختبار
ي
إيجابية ،ستحيل المدرسة AGالتأكيدي وجود إصابة لدى الطفل الذي كانت نتيجة اختباره
معلومات حول األشخاص المحددين إىل محطة النظافة اإلقليمية ذات الصلة ،وتلك ستطلب
الصح للمجموعات واألشخاص الذين كانوا عىل اتصال بالطفل الذي كانت نتيجة
الحجر
ي
).يوىص بعدم االتصال بأشخاص آخرين وتقييد التنقل يف األماكن العامة(اختباره إيجابية

بالفيوس
إذا لم يؤكد اختبار RT-PCRالتأكيدي وجود إصابة
ر
لدى الطفل الذي كانت نتيجة اختباره  AGإيجابية أصليا ،سيؤدي هذا
الشخص عىل الفور إىل إدارة نتيجة المدرسة ،وتلك ستبلغ أيضا جميع
المعنيي إىل
االتصاالت المحدودة أصال .قد يعود جميع األشخاص
ر
التدريس بدوام كامل بعد هذه الحقيقة دون مزيد من الخطوات الالزمة.
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ماذا لو؟

ى
مب وكم مرة تحدث االختبارات يف المدارس؟
سيتم االختبار يف بداية يوم التدريس قبل التعلم
وسيعقد بانتظام وفقا للجدول الذي ستمنح لك
مدرستك.

الفيوس
يف البيت .هل االختبار ضوري؟ليس من COVID-19كان لدينا ر
أو RT-PCRالضوري اختبار األطفال الذين يمكنوا إظهار نتيجة سلبية لالختبار
والذين يف الوقت )ساعة 48ال يزيد عن ( POCنتيجة سلبية لالختبار المستضد
وس
ليس من الضوري أيضا Covid-19.نفسه ليس لديهم أعراض مرض رفي ي
ر
وس
في
ولم ينقض أكي من Covid-19اختبار األطفال الذين قد عانوا من مرض ر
ي
عندما كانت النتيجة إيجابية .ومع ذلك ،من ً 90RT-PCR
يوما منذ أول اختبار
طت أو تقرير (الضوري إثبات ذلك
عىل سبيل المثال
بشهادة طبيب أو تقرير ر ي
ى
ى
وئ
ر
ورف أو إلكي ي
).مختي يف شكل ي

طفىل إىل المدرسة؟
ماذا يحدث إذا لم أرسل
ي
إذا لم يشارك طفلك يف االختبار ،فال يمكنه المشاركة يف
التدريس بدوام كامل .ستسجل المدرسة هذا الغياب كمعذور،
لكنها ليست ملزمة ىبيويد الطفل بطريقة التعليم عن بعد .ومع
مثل (ذلك ،فمن المناسب تزويده بالشكل المناسب من الدعم
عي
إرسال خطط أسبوعية ،وفرصة لالنضمام لبعض الساعات ر
ى
).اإلنينت ،واستخدام االستشارات الفردية

