
 الجديد كرونا اختبار حول معلومات

 ، الكرام موراأل ولياءأ السادة
 

 وبعد طيبة تحية

 طفلك على يتعين القراروفقا لهذا . الراين شمال والية في طار مكافحة انتشار فيروس كرونافى إ أبريل 21 منذ جراء جديدإ تطبيق تم
 .ألمانيا أنحاء جميع في المدارس أطفال جميعهذا االمر يخص من الجدير بالذكر ان .  أسبوع كل للكورونا اختبارين إجراء

من قبل  نسبياً  سهلاالو االسرعLolli-test اختبار تم تطويرو االبتدائية المدارس في الذاتية االختبارات إجراء ن  من العع النظراً 
 كولونيا جامعة

 . مفتوح تظل أن للمدارس يمكنوبالتالي  ضد الفيروس لألطفال اآلمن من المزيديوفر  ختبارهذا اال 

 ؟ ختباراال يعمل هذا كيف

 .ثانية 03 لمدة يةقطن اعواد يقوم بمص  طفل كل. 2

 .أنبو  في مًعا القطنية المسحات كل وضع يتم.1

ويتم ابالغ المدرسة اذا  القطنية المسحات لجميع PCR اختبار بإجراء المختبر يقومومن ثم  المختبر إلى األنبو  المدرسة رسلت  . 0
 .سلبية ماإيجابية  PCR عينةكانت ال

 ٌمعينة من التالميذ؟ لمجموعة سلبيه نتيجة االختبار تكان إذا يحدث ماذا

 .قبل من كان كما الدراسة تستمر فوبكورونا وس معا  المجموعة في أحد ال: يعني هذا

 ؟ما لمجموعة   إيجابيه االختبار نتيجة تكان إذا يحدث ماذا

 . كورونافيروس ب المجموعة في األقل على واحد طفل إعابة: يعني هذا

 في البقاء هذه المجموعة في األطفال جميع على يج  ء اليوم الدراسي ووفقاً لذلكء االمور فى اليوم التالي قبل بدوليالذلك نقوم بابالغ أ
 .المنزل

 .المنزل فيلكل طفل  PCR يتم اجراء اختبار. 2

 .ستحعل عليها PCRواالرشادات لتطبيق اختبارال كل التعليمات.  طفلك مع بإجراء االختبار ذلك بعد سوف تقوم . 1

تنفيذ بعض الخطوات فى هذه الحالة ٌيرجي التواعل  في أخطأت: المثال سبيل على. المنزل في PCR اختبار في مشاكل وجود عند. 0
 .الطبي  مع

 .المدرسة إلى بالعودة السلبية النتائج ذوي لألطفال فقط يسمح. 4

____________________________________________________________________________ 

 :لرابط االتىاالل من خ حول االختبار المعلومات من مزيد على الحعول يمكنك

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 .كيفية تطبيق  تشرح فيديو مقاطع أيًضا هناك

 .أسئلة أي لديك كان إذا المساعدة تقديم يسعدنا

 المدرسة إدارة:        االحترام فائق بقبول تفضلوا


