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 مقدمھ
 

) با SARS-COV-2کرونا ( روسیو شیآزما یروش آسان و مناسب کودکان برا کی) ینبات چوب(آب Lolli روش
آموزان کردن ھمھ دانش شیآسان در کنار امکان آزما یریگاست. روش نمونھ PCRحساس  اریبس یھاکیاستفاده از تکن

از نظر وقت از  انھیجوامکان استفاده گسترده و صرفھ ،یگروه مراقبت بھ طور مواز ای) و یکالس (گروه کالس کیدر 
آموزان حساس در دانش اریبس یھابا روش روسیو کیستماتیس شی. آزماکندیرا در مدارس فراھم م شیروش آزما نیا
 آن کمک کند. رهیزودھنگام خطر عفونت موجود در مدارس و توقف زنج ییبھ شناسا تواندیم
 

 https://www.schulministerium.nrw تیلطفا بھ وب سا ند،یفرا نیدر مورد ا شتریکسب اطالعات ب یبرا
 .دیمراجعھ کن

 
 )ی(آبنبات چوب Lolli شیآزما ندیفرا

 
 یگروھ شیآزما چارچوب در یبردارنمونھ

 .شودیم انجام درس شروع از قبل و صبح ھنگام یبردارنمونھ -1
 .شودیم یآورجمع لولھ کی در یحضور کالس در یریادگی گروه کی آموزاندانش یگروھ یبردارنمونھ چوب -2
 مورد، 165 از ابتال موارد تعداد رفتن فراتر صورت در یحضور یھاکالس یبرگزار توقف صورت در) آ-2

 .شود انجام شدهمشخص مراقبت یھاگروه در) یکالس(گروه  کالس یجا بھ یالگو ھمان با مطابق دیبا ھایریگنمونھ
 یبرا مسئول شگاهیآزما با یھماھنگ با...)  نام، برچسب ،QA(کد  یآورجمع یھالولھ یگذاربرچسب نحوه -3

 .شودیم انجام مدرسھ
 

 شیآزما و نقل و حمل
 .شوندیم منتقل مسئول گاهشیآزما بھ روزانھ طور بھ یگروھ یھانمونھ -1
 .شودیھر گروه انجام م یرو PCR شیآزما کی شگاه،یآزما در -2
 

 مثبت PCR شیآزما جھیاستثناء: نت حالت یمنف PCR شیآزما جھیمعمول: نت حالت
 :ابتال عدم

 یھاکالس. شودیم ارسال مدرسھ بھ گزارش کی
 مراقبت گروه ای یریادگی گروه یبرا یحضور

 .ابدی ادامھ معمول طور بھ تواندیم شدهشیآزما

 :است آلوده فرد کی حداقل
 تاً ینھا و روز ھمان در امکان صورت در دیبا شگاهیآزما

 در کرونا مسئول بھ امر نیا بھ نسبت بعد روز صبح 6
 .کند یرساناطالع مدرسھ

 
 انیرا در جر یریادگیگروه  نیمدرسھ والد تیریمد

 .گذارندیم یگروھ PCR شیآزما جھیمثبت بودن نت
 

 :نھیقرنط مقررات
 

 مثبت آنھا یگروھ شیآزما کھ یآموزاندانش ھمھ ابتدا در
 .بمانند خانھ در دیبا است شده

 
 

 :دوباره یبردارنمونھ
 

 یگروھ شیآزما جھینت کھ یآموزاندانش نیوالد -1
 نمونھ بعد روز صبح است شده مثبت آنھا
 و رندیگیم خانھ در خود فرزندان از یدیجد

 ذکر ھالولھ یرو را خود فرزند اطالعات
 .کنندیم

 مدرسھ بھ صبح را یانفراد یھاشیآزما نیوالد -2
 .برندیم
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 تمرکز با یاستثنائ مدارس در: استثناء حالت
 یجسم رشد نیھمچن و یذھن رشد بر
 ارتباطات، و ییشنوا ،یینایب زین و ،یحرکت و

 یاستثنائ مدرسھ در میمستق طور بھ دوم نمونھ
 .شودیم گرفتھ

 
 
 

 :شیآزما و نقل و حمل
 

 مدرسھ از را ھانمونھ نقل و حمل سیسرو کی -1
 .بردیم شگاهیآزما بھ

با استفاده  شگاهیدر آزما دیبا ینمونھ انفراد ھر -2
قرار  یابیمورد ارز PCR شیاز روش آزما

 :ردیگ
 
عدم   یمنف PCR یانفراد شیآزما جھینت

 SARS-COV-2ابتال بھ 
 

 شده یمنف آنھا دوم شیآزما جھینت کھ یکودکان
 .بروند مدرسھ بھ دوباره توانندیم است

 
ابتال   مثبت PCR یانفراد شیآزما جھینت

 SARS-COV-2بھ 
 یحضور یھاکالس در دینبا آموزاندانش نیا
 شگاهیآزما. کنند شرکت مراقبت یھانھیگز ای
) بھداشت(اداره  صالحیذ مراجع بھ دیبا

 میتصم یبعد مراحل مورد در تا داده اطالع
 .شود گرفتھ

 
 
 یگروھ یبردارنمونھ چوب

 
 یبردارنمونھ چوب مختلف نوع دو. شودیم انجام کودکان لھیوس بھ یگروھ شیآزما چوب دنیمک قیطر از یبردارنمونھ
 .یانفراد و یگروھ یبردارنمونھ چوب: دارد وجود

 
 

 یگروھ یبردارنمونھ چوب
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 شکستن نقاط از را آن تواندیم و شودیم استفاده مدرسھ در روزانھ یبردارنمونھ یبرا یگروھ یبردارنمونھ چوب نیا
 .داد صیتشخ آن
 
 

 یانفراد یبردارنمونھ چوب
 

 
 کنند،یم افتیدر شیآزما روش نیا یمعرف از پس شیآزما اول روز در را یانفراد یبردارنمونھ چوب نیا آموزاندانش

 خود لولھ در یانفراد یبردارنمونھ چوب نیا. دارندیم نگھ خانھ در را آن آنھا و دھندیم خود مادر و پدر بھ را آن
 خانھ در توانندیم نیوالد بعد روز صبح شود، مثبت کودک یگروھ شیآزما جھینت کھ یصورت در. است شده یبندبستھ

 مشخصات نیوالد کھ است مھم نجایا در. ببرند مدرسھ بھ را آن و) یچوب نبات آب شی(آزما رندیبگ نمونھ خود فرزند از
 دنبال شیآزما روش یمعرف ھنگام را مدرسھ یھادستورالعمل ای و بزنند برچسب یبردارنمونھ چوب یرو را کودک

 کھ است تیواقع نیا بھ مربوط کھ باشد داشتھ وجود مدارس نیب ییھاتفاوت خصوص نیا در است ممکن. کنند
 .کنندیم استفاده یمتفاوت یھاروال از آنھا ھمکار یھاشگاهیآزما

 
 یگروھ شیآزما یسازآماده

 
 نیا. ردیگ انجام مدرسھ کارکنان نظارت تحت شھیھم دیبا یگروھ یبردارنمونھ چوب لھیوس بھ یبردارنمونھ -1

 .شودیم انجام کالس یابتدا در یبردارنمونھ
 

لولھ  کیگروه در  کی) حاضر در یگروھ یبردارکودکان (چوب نمونھ یبرداردقت کرد کھ چوب نمونھ دیبا -2
 ) قرار داده شوند.یگروھ یبردارمشترک (نمونھ یآورجمع

 
 مورد کودکان کدام کھ بفھمد بتواند مدرسھ تیریمد تا کنند ثبت را کنندگانشرکت یاسام دیبا مدرسھ کارکنان -3

. کندیم حفظ یگروھ شیآزما در کنندهشرکت کودکان از روزانھ فھرست کی مدرسھ. اندگرفتھ قرار شیآزما
 .ماند خواھد یباق مدرسھ در فھرست نیا

 
 
 

 .شودیم خارج پوشش از یگروھ یبردارنمونھ چوب
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 چوب عقب قسمت. شودیم شکستھ شدهمشخص شکستن محل در چوب
 .شودیم انداختھ دور یبردارنمونھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یسانت 10-8 معادل یطول یدارا آن از پس شدهشکستھ یبردارنمونھ چوب
 .است) "یچوب نبات آب طول"( متر
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 یگروھ شیآزما یبرا یبردارنمونھ
 

 دیکار کودکان با نیانجام ا نی. در حمکندیرا م یبردارچوب نمونھ یاپنبھ یانتھا ھیثان 30بھ مدت  نظارت تحت کودکان
 با آرامش قرار داشتھ باشند. یفضا کیو در  نندیبنش

 

 
 

 یآورداخل لولھ جمع است نییآن بھ سمت پا یاپنبھ یانتھا کھ یدر حال دنیخود را پس از مک یبردارنمونھ چوب ھابچھ
 .کنندیم
 

 
 

 آن دست زده شود. یبھ پنبھ انتھا ایافتاده باشد  نیزم یبر رو دینبا یبردارچوب نمونھ      
 

 انداختھ شود. یآورجمع) در لولھ نیی(پنبھ بھ سمت پا یاپنبھ یابتدا با انتھا دیبا یبردارچوب نمونھ      
 

 .شوند انداختھ یآورجمع لولھ در دینبا اندنداشتھ تماس بزاق با کھ یبردارنمونھ یھاچوب      
 

 شودیشد، درب آن محکم بستھ م یآوردر لولھ مربوطھ جمع گروه کیآموزان ھمھ دانش یکھ چوب نمونھ بردار یوقت
 .شودیم یمربوطھ برچسب گذار شگاهیشده با آزماو بھ نحوه ھماھنگ
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 شدهیآورجمع یھانمونھ یبندبستھ و یگذاربرچسب
 
 

 .است شده چاپ لیتحو برگھ یرو بر قبالً  مدرسھ نام -1
 

 شگاهیآزما برگھ یرو را مراقبت گروه نام مراقبت، بھ منحصر حالت در ای درس نام دیبا مدرسھ کارکنان -2
 .سندیبنو

 
 لولھ داخل را خود یبردارنمونھ چوب کھ یکودکان تعداد شگاهیآزما برگھ یرو بر دیبا مدرسھ کارکنان -3

 .کنند ذکر را اند،انداختھ
 

 با یھماھنگ با...)  شده،ینامگذار برچسب ،QR(کد  یآورمخصوص جمع یھالولھ یگذاربرچسب نحوه -4
 .شودیم انجام مربوطھ شگاهیآزما

 
 .شوندیم داده قرار کیپالست سھیک کی در شگاهیآزما برگھ و یآورجمع مخصوص لولھ -5

 
 زمان در و شدهنییتع محل در دیبا ھانمونھ. شوندیم گرفتھ لیتحو نقل و حمل سیسرو کی لھیوس بھ ھانمونھ -6

 .باشند آماده گرفتن لیتحو یبرا شدهتوافق
 
 

 یگروھ آزمون جھینت یدھگزارش نحوه
 

 نیباشد، بھ ا یمنف شیآزما جھی. اگر نترندیگیقرار م یابیمورد ارز یگروھ PCR شیدر قالب آزما یآورجمع یھالولھ
 SARS-COV-2انداختھ است بھ  یآورخود را در لولھ جمع شیکھ چوب آزما یاز کودکان کی چیاست کھ ھ یمعن

 .شودیمدرسھ ارسال م تیریمسئول بھ مد شگاهیگزارش استاندارد از آزما کی. ستیمبتال ن
 
نفر در گروه مبتال  کیاست کھ حداقل  یمعن نیمثبت باشد، بھ ا شیآزما جھینت ،ییحالت استثنا کیوجود اگر در  نیا با

مدرسھ و مرجع صالح (بھ عنوان مثال  تیریرا بھ مد جھینت دیبا شگاهیمورد، آزما نیاست. در ا SARS-COV-2بھ 
 اداره بھداشت) گزارش دھد.

 
 رهیزنج با مطابق را است شده مثبت آنھا یگروھ شیآزما جھینت کھ یکودکان نیوالد دیبا مدرسھ تیریمد طیشرا نیا در

 .بمانند خانھ در دیبا کودکان نیا اول وحلھ در. کند مطلع توافق مورد گزارش
 
 

 خانھ در شیآزما انجام یبرا یانفراد شیآزما یبردارنمونھ
 

 تحت. کودک دھدیرا بھ کودک م شیو چوب آزما کندیرا ھنگام صبح باز م یانفراد شیچوب آزما یلولھ محتو نیوالد
 .مکدیرا م یانفراد یبردارچوب نمونھ یاپنبھ یانتھا ھیثان 30بھ مدت  نظارت

 
 آن درب و گذارندیم لولھ داخل را آن رند،یگیم پس یو از کودک دنیمک از پس مجدداً  را یبردارنمونھ چوب نیوالد
 .بندندیم محکم را
 

 آن دست زده شود. یبھ پنبھ انتھا ایافتاده باشد  نیزم یبر رو دینبا یانفراد یبردارچوب نمونھ      
 

 وارد لولھ شوند. یاپنبھ یاز انتھا دیبا یبردارنمونھ یھاچوب      
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 شدهانجام یانفراد یھاشیآزما از حاصل جینتا یدھگزارش
 

 امر نیا دوم، شیآزما جھینت شدن مثبت صورت در و گذاردیم انیجر در را مدرسھ در کرونا مسئول افراد شگاهیآزما
 .رساندیم) بھداشت(اداره  مسئول مقامات اطالع بھ را
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