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ﻣﻘدﻣﮫ
روش ) Lolliآبﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ( ﯾﮏ روش آﺳﺎن و ﻣﻧﺎﺳب ﮐودﮐﺎن ﺑرای آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ) (SARS-COV-2ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس  PCRاﺳت .روش ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری آﺳﺎن در ﮐﻧﺎر اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾش ﮐردن ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان
در ﯾﮏ ﮐﻼس )ﮔروه ﮐﻼﺳﯽ( و ﯾﺎ ﮔروه ﻣراﻗﺑت ﺑﮫ طور ﻣوازی ،اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده و ﺻرﻓﮫﺟوﯾﺎﻧﮫ از ﻧظر وﻗت از
اﯾن روش آزﻣﺎﯾش را در ﻣدارس ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .آزﻣﺎﯾش ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ وﯾروس ﺑﺎ روشھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس در داﻧشآﻣوزان
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ زودھﻧﮕﺎم ﺧطر ﻋﻔوﻧت ﻣوﺟود در ﻣدارس و ﺗوﻗف زﻧﺟﯾره آن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﻓراﯾﻧد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت https://www.schulministerium.nrw
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻓراﯾﻧد آزﻣﺎﯾش ) Lolliآﺑﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ(
ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری در ﭼﺎرﭼوب آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ
 -1ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ھﻧﮕﺎم ﺻﺑﺢ و ﻗﺑل از ﺷروع درس اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
 -2ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ داﻧشآﻣوزان ﯾﮏ ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری در ﮐﻼس ﺣﺿوری در ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﺷود.
-2آ( در ﺻورت ﺗوﻗف ﺑرﮔزاری ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری در ﺻورت ﻓراﺗر رﻓﺗن ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼ از  165ﻣورد،
ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾریھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﻣﺎن اﻟﮕوی ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻼس )ﮔروه ﮐﻼﺳﯽ( در ﮔروهھﺎی ﻣراﻗﺑت ﻣﺷﺧصﺷده اﻧﺟﺎم ﺷود.
 -3ﻧﺣوه ﺑرﭼﺳبﮔذاری ﻟوﻟﮫھﺎی ﺟﻣﻊآوری )ﮐد  ،QAﺑرﭼﺳب ﻧﺎم (... ،ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﺋول ﺑرای
ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﺣﻣل و ﻧﻘل و آزﻣﺎﯾش
 -1ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﮔروھﯽ ﺑﮫ طور روزاﻧﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾشﮔﺎه ﻣﺳﺋول ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷوﻧد.
 -2در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش  PCRروی ھر ﮔروه اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﺣﺎﻟت اﺳﺗﺛﻧﺎء :ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﺛﺑت
ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣول :ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﻧﻔﯽ
ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻓرد آﻟوده اﺳت:
ﻋدم اﺑﺗﻼ:
ﯾﮏ ﮔزارش ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .ﮐﻼسھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾد در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ھﻣﺎن روز و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺣﺿوری ﺑرای ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﺎ ﮔروه ﻣراﻗﺑت  6ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﺳﺋول ﮐروﻧﺎ در
ﻣدرﺳﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد.
آزﻣﺎﯾشﺷده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد.
ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ واﻟدﯾن ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری را در ﺟرﯾﺎن
ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﮔروھﯽ ﻣﯽﮔذارﻧد.
ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾﻧﮫ:
در اﺑﺗدا ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت
ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری دوﺑﺎره:
 -1واﻟدﯾن داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ
آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﻧﻣوﻧﮫ
ﺟدﯾدی از ﻓرزﻧدان ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾرﻧد و
اطﻼﻋﺎت ﻓرزﻧد ﺧود را روی ﻟوﻟﮫھﺎ ذﮐر
ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 -2واﻟدﯾن آزﻣﺎﯾشھﺎی اﻧﻔرادی را ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﻣﯽﺑرﻧد.
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ﺣﺎﻟت اﺳﺗﺛﻧﺎء :در ﻣدارس اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز
ﺑر رﺷد ذھﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن رﺷد ﺟﺳﻣﯽ
و ﺣرﮐﺗﯽ ،و ﻧﯾز ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﻧواﯾﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت،
ﻧﻣوﻧﮫ دوم ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.

ﺣﻣل و ﻧﻘل و آزﻣﺎﯾش:
 -1ﯾﮏ ﺳروﯾس ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﻣوﻧﮫھﺎ را از ﻣدرﺳﮫ
ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﯽﺑرد.
 -2ھر ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﻔرادی ﺑﺎﯾد در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از روش آزﻣﺎﯾش  PCRﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار
ﮔﯾرد:
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش اﻧﻔرادی  PCRﻣﻧﻔﯽ  ﻋدم
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ SARS-COV-2
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش دوم آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷده
اﺳت ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش اﻧﻔرادی  PCRﻣﺛﺑت  اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ SARS-COV-2
اﯾن داﻧشآﻣوزان ﻧﺑﺎﯾد در ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری
ﯾﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذیﺻﻼح )اداره ﺑﮭداﺷت(
اطﻼع داده ﺗﺎ در ﻣورد ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ
Formatiert
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ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری از طرﯾﻖ ﻣﮑﯾدن ﭼوب آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐودﮐﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .دو ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری
وﺟود دارد :ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ و اﻧﻔرادی.

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ
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Formatiert

اﯾن ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری روزاﻧﮫ در ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود و ﻣﯽﺗواﻧد آن را از ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺳﺗن
آن ﺗﺷﺧﯾص داد.

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری اﻧﻔرادی

Formatiert

داﻧشآﻣوزان اﯾن ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری اﻧﻔرادی را در روز اول آزﻣﺎﯾش ﭘس از ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن روش آزﻣﺎﯾش درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد،
آن را ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧود ﻣﯽدھﻧد و آﻧﮭﺎ آن را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارﻧد .اﯾن ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری اﻧﻔرادی در ﻟوﻟﮫ ﺧود
ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺷده اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﮐودک ﻣﺛﺑت ﺷود ،ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺧﺎﻧﮫ
از ﻓرزﻧد ﺧود ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮕﯾرﻧد )آزﻣﺎﯾش آب ﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ( و آن را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺑرﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﮐودک را روی ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺑرﭼﺳب ﺑزﻧﻧد و ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣدرﺳﮫ را ھﻧﮕﺎم ﻣﻌرﻓﯽ روش آزﻣﺎﯾش دﻧﺑﺎل
ﮐﻧﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺑﯾن ﻣدارس وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ھﻣﮑﺎر آﻧﮭﺎ از روالھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.

آﻣﺎدهﺳﺎزی آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ
Formatiert

 -1ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .اﯾن
ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری در اﺑﺗدای ﮐﻼس اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.

Formatiert

 -2ﺑﺎﯾد دﻗت ﮐرد ﮐﮫ ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮐودﮐﺎن )ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ( ﺣﺎﺿر در ﯾﮏ ﮔروه در ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ
ﺟﻣﻊآوری ﻣﺷﺗرک )ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ( ﻗرار داده ﺷوﻧد.

Formatiert

 -3ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﺎﻣﯽ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﮐدام ﮐودﮐﺎن ﻣورد
آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﻓﮭرﺳت روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﻓﮭرﺳت در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.

Formatiert

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮔروھﯽ از ﭘوﺷش ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود.

Formatiert
Formatiert
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Formatiert

ﭼوب در ﻣﺣل ﺷﮑﺳﺗن ﻣﺷﺧصﺷده ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻗﺳﻣت ﻋﻘب ﭼوب
ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری دور اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.

Formatiert

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺷﮑﺳﺗﮫﺷده ﭘس از آن دارای طوﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  10-8ﺳﺎﻧﺗﯽ
ﻣﺗر )"طول آب ﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ"( اﺳت.

Formatiert

Formatiert
Formatiert
)Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten
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ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ
Formatiert
Formatiert

ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻣدت  30ﺛﺎﻧﯾﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﭘﻧﺑﮫای ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری را ﻣﯽﻣﮑﻧد .در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد
ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و در ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﺑﺎ آراﻣش ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

Formatiert
Formatiert

Formatiert
Formatiert

ﺑﭼﮫھﺎ ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺧود را ﭘس از ﻣﮑﯾدن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﭘﻧﺑﮫای آن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن اﺳت داﺧل ﻟوﻟﮫ ﺟﻣﻊآوری
ﻣﯽﮐﻧﻧد.

Formatiert
Formatiert

Formatiert

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﻧﺑﺎﯾد ﺑر روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی آن دﺳت زده ﺷود.

Formatiert
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ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا ﺑﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﭘﻧﺑﮫای )ﭘﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن( در ﻟوﻟﮫ ﺟﻣﻊآوری اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود.

Formatiert

ﭼوبھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑزاق ﺗﻣﺎس ﻧداﺷﺗﮫاﻧد ﻧﺑﺎﯾد در ﻟوﻟﮫ ﺟﻣﻊآوری اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.

Formatiert
Formatiert
Formatiert
Formatiert

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان ﯾﮏ ﮔروه در ﻟوﻟﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺟﻣﻊآوری ﺷد ،درب آن ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود
و ﺑﮫ ﻧﺣوه ھﻣﺎھﻧﮓﺷده ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣرﺑوطﮫ ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﻣﯽﺷود.

Formatiert
Formatiert
Formatiert
Formatiert
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ﺑرﭼﺳبﮔذاری و ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺟﻣﻊآوریﺷده
 -1ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ ﻗﺑﻼً ﺑر روی ﺑرﮔﮫ ﺗﺣوﯾل ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.

Formatiert
Formatiert

 -2ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﺎم درس ﯾﺎ در ﺣﺎﻟت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ،ﻧﺎم ﮔروه ﻣراﻗﺑت را روی ﺑرﮔﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﺑﻧوﯾﺳﻧد.

Formatiert

 -3ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر روی ﺑرﮔﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﻌداد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺧود را داﺧل ﻟوﻟﮫ
اﻧداﺧﺗﮫاﻧد ،را ذﮐر ﮐﻧﻧد.

Formatiert

 -4ﻧﺣوه ﺑرﭼﺳبﮔذاری ﻟوﻟﮫھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺟﻣﻊآوری )ﮐد  ،QRﺑرﭼﺳب ﻧﺎﻣﮕذاریﺷده (... ،ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣرﺑوطﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
 -5ﻟوﻟﮫ ﻣﺧﺻوص ﺟﻣﻊآوری و ﺑرﮔﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻗرار داده ﻣﯽﺷوﻧد.

Formatiert
Formatiert

 -6ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﺳروﯾس ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾنﺷده و در زﻣﺎن
ﺗواﻓﻖﺷده ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻧد.

Formatiert

ﻧﺣوه ﮔزارشدھﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣون ﮔروھﯽ

Formatiert

ﻟوﻟﮫھﺎی ﺟﻣﻊآوری در ﻗﺎﻟب آزﻣﺎﯾش  PCRﮔروھﯽ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼوب آزﻣﺎﯾش ﺧود را در ﻟوﻟﮫ ﺟﻣﻊآوری اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ SARS-COV-2
ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﮔزارش اﺳﺗﺎﻧدارد از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﺋول ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

Formatiert

ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﮔر در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻧﻔر در ﮔروه ﻣﺑﺗﻼ
ﺑﮫ  SARS-COV-2اﺳت .در اﯾن ﻣورد ،آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ و ﻣرﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
اداره ﺑﮭداﺷت( ﮔزارش دھد.

Formatiert

در اﯾن ﺷراﯾط ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻧﺟﯾره
ﮔزارش ﻣورد ﺗواﻓﻖ ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .در وﺣﻠﮫ اول اﯾن ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

Formatiert
Formatiert
Formatiert

ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری آزﻣﺎﯾش اﻧﻔرادی ﺑرای اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش در ﺧﺎﻧﮫ
Formatiert

واﻟدﯾن ﻟوﻟﮫ ﻣﺣﺗوی ﭼوب آزﻣﺎﯾش اﻧﻔرادی را ھﻧﮕﺎم ﺻﺑﺢ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد و ﭼوب آزﻣﺎﯾش را ﺑﮫ ﮐودک ﻣﯽدھد .ﮐودک ﺗﺣت
ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻣدت  30ﺛﺎﻧﯾﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﭘﻧﺑﮫای ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری اﻧﻔرادی را ﻣﯽﻣﮑد.

Formatiert

واﻟدﯾن ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری را ﻣﺟدداً ﭘس از ﻣﮑﯾدن ﮐودک از وی ﭘس ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،آن را داﺧل ﻟوﻟﮫ ﻣﯽﮔذارﻧد و درب آن
را ﻣﺣﮑم ﻣﯽﺑﻧدﻧد.

Formatiert
Formatiert
Formatiert

ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری اﻧﻔرادی ﻧﺑﺎﯾد ﺑر روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی آن دﺳت زده ﺷود.

Formatiert

ﭼوبھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ﺑﺎﯾد از اﻧﺗﮭﺎی ﭘﻧﺑﮫای وارد ﻟوﻟﮫ ﺷوﻧد.

Formatiert
Formatiert
Formatiert
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ﮔزارشدھﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از آزﻣﺎﯾشھﺎی اﻧﻔرادی اﻧﺟﺎمﺷده
Formatiert

آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﻓراد ﻣﺳﺋول ﮐروﻧﺎ در ﻣدرﺳﮫ را در ﺟرﯾﺎن ﻣﯽﮔذارد و در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش دوم ،اﯾن اﻣر
را ﺑﮫ اطﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول )اداره ﺑﮭداﺷت( ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
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