مرشوع املدرسة  – 2.0بد ًءا من يناير /كانون الثاين 2022

اختبار سارس كوف2-PCR-

اختبار

املصاصة

تعليامت لآلباء
فحوصات يب يس آر مجمعة وفحوصات يب يس آر فردية
اسم الطفل

1

اإلبالغ عن بيانات االتصال
أبلغ املدرسة بأي تغيريات تطرأ عىل بيانات االتصال
الخاصة بك عىل الفور!
مهم :البيانات الحالية (تاريخ ميالد الطفل ،رقم
الهاتف) إلزامية لطلب نتائج الفحص!

2
إجراء الفحص يف املدرسة
يف املدرسة ،ستؤخذ عينة يب يس آر مجمعة وعينة يب يس
آر فردية من طفلك وتُرسل إىل املخترب.

3
نتيجة الفحص – مجمع
ستتلقى إشعا ًرا عرب الرسائل النصية القصرية عىل رقم
الهاتف املحمول املحدد فقط إذا كانت نتيجة الفحص
املجمع لفئة طفلك إيجابية.
عاد ًة ما يرسل املخترب هذا اإلشعار بحلول الساعة 09:30
مسا ًء يف يوم الفحص .ستُعالج بعد ذلك عينة يب يس آر
فردية من طفلك املصاب.

4
نتيجة الفحص – فحص يب يس آر الفردي
ميكنك طلب نتيجة فحص يب يس آر الفردي لطفلك
املصاب يف موعد أقصاه الساعة  06:00صبا ًحا من اليوم
التايل.
مبجرد أن تتوفر نتيجة فحص طفلك ،ستتلقى إشعا ًرا ثان ًيا
عرب الرسائل القصرية مع رابط لالستعالم عن النتيجة.

5
نتيجة االختبار عرب اإلنرتنت
من خالل النقر فوق الرابط ،تظهر صفحة تلقائيًا
لالستعالم عن النتيجة.
إذا مل تظهر الصفحة ،ميكنك أيضً ا كتابة عنوان املوقع عىل
الشبكة بالكامل وفتحه يف متصفح آخر.

6
أدخل يف الخطوة التالية تاريخ ميالد الطفل.
انقر عىل „( “Bestätigenتأكيد).
ملف  PDFلنتيجتك متاج اآلن للتنزيل.

7
اجلب معك إثبات الفحص
يُسمح فقط لألطفال الذين حصلوا عىل نتيجة سلبية يف
فحص يب يس آر الفردي حضور الفصول الدراسية .تأكد من
أن يُحرض طفلك معه إثبات عىل نتيجة الفحص إىل
املدرسة.

ماذا يحدث إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية؟
إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فينبغي أن يتجنب طفلك أي ُمخالطة مع أي أشخاص آخرين
 .وسوف يحصل مكتب الصحة املختص
كذلك عىل نتيجة االختبار اإليجابية ويتواصل معك مبارشة! إذا كان لديك أي أسئلة ،يُرجى االتصال مبعلم الفصل أو
منسق املدرسة.

؟

ماذا إ ًذا...؟
•  ...مل أسجل رقم هاتف محمول؟
ميكن ملدرستك تخزين رقم الهاتف املحمول الخاص بطفلك وإبالغك بحالة العينة.
يُسمح بذلك وفقًا لالئحة رعاية فريوس كورونا يف والية شامل الراين ويستفاليا.
•  ...مل تسجل املدرسة رقم هاتف محمول خاص بطفيل؟
تتلقى املدرسة قامئة النتائج لجميع األطفال يف اليوم التايل للفحص املجمع يف الساعة  06:30صبا ًحا .إذا كان
طفلك إيجابيًا ،فستكون النتيجة متوفرة أيضً ا يف مدرستك.
•  ...ال ميكن الحصول عىل نتيجة طفيل عىل الرغم من إدخال تاريخ امليالد الصحيح؟
تأكد من تحديث متصفح اإلنرتنت الخاص بك أو حاول مرة أخرى من متصفح آخر أو جهاز مختلف .إذا كان
تاريخ امليالد غري صحيح ،يُرجى االتصال مبدرستك.

•  ...إذا كانت نتيجة طفيل ال تزال غري متوفرة خالل الفرتة املحددة؟
يف حاالت قليلة تحدث حاالت تأخري ،عىل سبيل املثال :إذا كان يجب تكرار معالجة العينة.
سيسل إشعار إىل رقم الهاتف املحمول امل ُسجل واملدرسة مبجرد توفر النتيجة .ال يُسمح لطفلك
عىل أي حالُ ،
بالعودة إىل املدرسة إال إذا كانت نتيجته سلبية.
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