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 اطالعاتی برای والدین در مورد استفاده از آزمایش شخصی کورونا برای افراد غیر متخصص در مدارس

 والدین گرامی،

ما ایمنی  ماه مارس بازگشایی شوند.اداره مدارس در پایان ماه فوریه اعالم کرد که مدارس باید به طور منظم پس از تعطیالت 

آموزان و همه کارکنان مدارس به منظور کاهش بیشتر خطر انتقال کرونا، در آینده همه دانش گیریم.فرزندان شما را بسیار جدی می

 باید هر هفته به صورت رایگان و داوطلبانه آزمایش کرونا بدهند.

اند، استفاده از آنها بسیار آسان ارس از نظر پزشکی بسیار دقیق بررسی شدهشده توسط اداره مدهای آزمایش جدید خریداریکیت

گیری را برخالف آزمایش های قبلی، در این آزمایش الزم نیست که چوب نمونه است و هیچ گونه درد و ناراحتی به همراه ندارد.

امثال این نوع آزمایش در حال  دهید.قرار می در پشت گلو قرار دهید، بلکه آن را برای مدت بسیار کوتاهی در قسمت جلوی بینی

در راستای حفظ سالمتی فرزند خود، سایر کودکان و کارمندان  شود.حاضر با موفقیت زیادی در مدارس کشورهای دیگر استفاده می

 اده کند.شده در مدرسه استفخواهیم اطمینان حاصل کنید که فرزندانتان از این امکان آزمایش فراهممدرسه، از شما می

-SARS»و « CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self Test»دو آزمایش سریع مورد استفاده در مدارس 

CoV-2 Rapid Antigen Test » توسط موسسه پاول ارلیش که مسئول این امر است مورد بررسی قرار گرفته و به وسیله

آزمون از کیفیت باالیی برخوردار بوده و استفاده از آنها آسان و  هر دو اداره فدرال داروها و محصوالت پزشکی تأیید شده است.

توانند این آزمایش را خودشان تحت نظارت مدرسه انجام آموزان، از جمله کودکان دبستانی کوچکتر میهمه دانش راحت است.

  شود.گیری الزم به کمک یک سواب در حفره قدامی بینی انجام مینمونه دهند.

 دی به ویدیویی وجود دارد که نحوه انجام آزمایش سریع را به روشی ساده توضیح می دهد:در اینجا پیون

 hamburg.de . -ویدئو توضیحی آزمایش کرونا  

زیرا ساعات کالسی آنها متفاوت است و کل هفته در آموزان یک آزمایش در هر هفته در نظر گرفته شده است، در ابتدا برای دانش

  کنند.مدرسه شرکت نمی

  گیرند.آموزان آزمایش میمدارس در اولین روز هفته از دانش

شد، باید قوانین معمول بهداشت رعایت شود، زیرا نتیجه آزمایش همیشه شرایط لحظه فعلی را نشان  منفیحتی اگر نتیجه آزمایش 

  دهد.می

خواهد فرزندان کوچکتر دهد و از شما میشد، مدرسه بالفاصله به شما به عنوان والدین اطالع می مثبته آزمایش سریع اگر نتیج

انجام شود، که نتیجه  PCRپس از مثبت شدن نتیجه یک آزمایش سریع، باید یک به اصطالح آزمایش  را از مدرسه به خانه ببرید.

 را دریافت خواهید کرد. PCRنام و اطالعات مربوط به محل انجام آزمایش شما فرم ثبت .کندآزمایش سریع را تأیید یا تصحیح می

گزارش اجباری یک مورد مشکوک به اداره بهداشت مسئول به وسیله  تا زمان آماده شدن نتیجه، کودک شما باید در قرنطینه بماند.

 شود.مدرسه انجام می

ً به ما PCRاگر نتیجه آزمایش  برطرف شود، « طبیعی»اطالع دهید و اگر لزومی نداشت که ابتدا یک عفونت  منفی شد، لطفا

نیز مثبت باشد و عفونت کرونا تأیید شود، شما به عنوان والدین  PCRاگر نتیجه آزمایش  تواند به مدرسه برگردد.کودک شما می

 شوید.در مورد اقدامات بعدی با اداره بهداشت مسئول هماهنگ می

اگر آزمایشات جدید  دهد.ها به طور قابل توجهی ایمنی را در مدارس و فراتر از آن افزایش مینوع جدید آزمایشوالدین عزیز، 

با این اوصاف، ما از شما  های تحصیلی در مدرسه وجود دارد.موثر واقع شود، امید زیادی به شروع تدریجی تدریس در سایر پایه

اگر سواالتی در خصوص این  ندان خود را به استفاده از امکان آزمایش تشویق کنید.فرز به عنوان والدین انتظار حمایت داریم.

های سریع اطالعات مربوط به آزمایش داخلی ما تماس بگیرید.« تیم آزمایش»ها دارید، با مسئوالن کالس فرزندان خود یا آزمایش

  در دسترس faqs/-https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona همچنین در وبسایت اداره مدرسه در نشانی 

Liebe Eltern, 

die Teilnahme an den Testungen ist freiwillig und setzt Ihr Einverständnis voraus. Sollte sich 

ein Kind in der Schule trotz Einverständniserklärung spontan gegen den Test entscheiden, so 

wird dieser Wunsch des Kindes selbstverständlich von unseren Kolleginnen und Kollegen res-

pektiert. 

https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/
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Die Kollegen werden alle Schülerinnen und Schüler in dieser Woche auf die Durchführung von 

Corona-Selbsttests vorbereiten. Ihre Kinder werden also auf keinen Fall unvorbereitet in eine 

mögliche Selbsttest-Situation am kommenden Montag geschickt. 

Sie werden in den nächsten Tagen eine Einverständniserklärung für die Schüler-Selbsttestung 

in der Postmappe Ihres Kindes finden. Diese Erklärung geben Sie Ihrem Kind bitte am Montag 

unterschrieben wieder mit in die Schule, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind am Montag einen 

Corona-Selbsttest durchführt.   

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus organisatorischen Gründen nur Kinder teilnehmen 

werden, die dieses Formular vor dem Test bei den Lehrern abgeben. Einverständniserklärun-

gen per E-Mail nehmen wir in diesem Fall nicht an.            

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule würden sich sehr freuen, wenn Ihr Kind 

sich auf Corona testet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Hansen 

Schulleiterin 

 

 

 


