
في إطار مكافحة  ( Lolli-Antigenschnelltests)معلومات بشأن إجراء االختبارات السريعة للمستضدات باستخدام المصاصة  

  سارالندالجائحة كورونا لدى األطفال في دور رياض األطفال بوالية 

 

 اآلباء وأولياء األمور األعزاء، 

االختبارات االختيارية طوال شهور فصلي الخريف والشتاء في تقديم مساهمة منها في  ترغب حكومة الوالية من خالل مجموعة من 

إطار مكافحة الجائحة لحماية صحة األطفال وعائالتهم والطواقم التربوية والتعليمية في مرافق ودور رياض األطفال أيًضا للحفاظ  

اختيارية ويمكن إجراؤها إما من خالل أولياء األمور في المنزل أو  االختبارات وهذه  على برامج الرعاية بها إجماالً وإبقائها متاحة. 

  في دور ومرافق رياض األطفال، وهو األفضل.

وحيث إن اختبار   مجانًا. سوف تقدملذا فإن اختبارات المستضدات باستخدام المصاصة واختبارات المستضدات عبر األنف  

بةال ي  ف، يتطلب خبرة ماالمستضدات باستخدام المصاصة  درَّ ولذلك فقد حددنا ألولياء األمور   ، سمح باستخدامه إال من خالل طواقم م 

ومن أجل هذا   ،باستخدامه غير المتخصصينإجراء اختبار المستضدات عبر األنف على أبنائهم وهو اختبار ي سمح لألشخاص 

 فيديو توضيحي. ل االغرض سوف تقدم لكم الروضة التابع لها أبناؤكم رابطً 

 إجراء االختبار 

توجد اآلن طريقة اختبار سهلة  ( الجديدة  Lolli-Antigenschnelltests)بفضل اختبارات المستضدات السريعة باستخدام المصاصة  

وال تتطلب هذه الطريقة أخذ عينة م زعجة من األنف أو   ، وهي مقبولة على نحو جيد جًدا لدى األطفال في سن الروضة.وبسيطة وآمنة

دور  أنفسهم، أما األطفال األحدث سنًا فيمكنهم أن يتلقوا عند إجرائه دعًما وتوجيًها في  أخذ العينة ب فاألطفال يمكنهم   بلعوم. من أدنى ال

الطريقة البسيطة ألخذ العينة عن طريق مص    ية أو غيرهم من األفراد المدربين، بل أنمن الطواقم التعليم  ورياض األطفال   الرعاية

  مصحوبة بالمرح.  ن تكونيمكن أ "جامع اللعاب"

 وستبلغكم الدار أو الروضة بموعدهما    وسوف تجرى االختبارات في يومين من كل أسبوع.

، وتحقق من جدارتها كل من المعهد  )عالمة المطابقة األوروبية( CEحاصلة على شهادة معترف بها وهذه االختبارات هي اختبارات 

  ، وهي بالطبع خالية من أي مواد ضارة.(PEI) ( ومعهد بول ايرليش BfArMاالتحادي لألدوية واألجهزة الطبية ) 

  مكن أن ينتقل اللعاب إلى اإلسفنج سوف يتلقى طفلك ما يسمى "جامع اللعاب" على شكل )"مصاصة"( إسفنجية توضع في الفم بحيث ي 

 دقائق.  10الفعلي.  وتظهر النتيجة بعد  بشريط االختبارذلك بعد ويتم توصيلها هذه المصاصة ليس لها طعم  فيمتصه تلقائيًا.

 نتيجة االختبار 

أما إذا كانت   إذا كانت النتيجة سلبية فيمكن أن ي ستخلَص من ذلك بقدر كبير من اليقين أن الطفل غير مصاب أو لم يتعرض للعدوى.

وعندئذ يجب عليك القدوم ألخذ طفلك   الرعاية بذلك.وسوف تبلغك دار   إيجابية، فهذا يعني أن طفلك مشتبه في إصابته بفيروس كورونا. 

  من الدار. 

، أن نبلغ مكتب الصحة بشأن نتيجة االختبار اإليجابية لدى الطفل بموجب أحكام قانون  لك يكون لزاًما علينا نحن، الداروفي أثناء ذ

ومن ثم يجب علينا أن   . 7، البند 1: الفقرة 8المادة  ، وبمقتضىt، النقطة  1، البند 1: الفقرة 6( وفقًا للمادة IfSGالحماية من العدوى )

نرسل إلى مكتب الصحة بعض المعلومات مثل اسم العائلة واسم طفلكم وعنوانكم ورقم الهاتف وتاريخ االختبار حتى يتسنى لمكتب  

 الصحة التواصل معكم.   

جب أن يبقى في المنزل وأال يكن له أي اختالط  الصحة )بمعنى أنه ي   مكتبويجب أن يظل طفلك معزواًل في المنزل حتى يتصل بك  

  وسوف تتلقون المزيد من التعليمات فيما بعد من مكتب الصحة،  مع العالم الخارجي أو يخالط أشخاص آخرين(.

م  فإذا طلب مكتب الصحة بقاءه في عزٍل صحي، ومن ثمَّ صار لزاًما عليك (.PCRلتأكيد النتيجة ي جَرى اختبار آخر )وهو اختبار  و

رعاية ابنكم في المنزل، فيمكنكم، إذا اقتضت الضرورة، المطالبة بإعانة مالية جراء مرض الطفل )وهي إجازة غير مدفوعة األجر  

أو المطالبة بتعويض عن خسارة الدخل وفقًا  ،  (SGBمن الجزء الخامس من قانون التأمينات االجتماعية    45من المادة    2aوفقًا للفقرة  

  العدوى. لقانون الحماية من 

 إقرار بالموافقة 

ط االختبار  ب ال سيما عند ر طريقة االختبار المتاحة لالستعمال ال تنطوي عمليًا على أية مخاطر وهي مالئمة على نحو جيد لألطفال، 

أثناء  عللبا يرجى ملء  ب  االختبارات  اشتراك طفلكم في  بموافقتكم على  يتقبلونه جيًدا.  ولإلبالغ  األطفال  فإن  إقرار  اليوم،  استمارة 

إذا رفض طفلكم مص ماسحة االختبار   ويمكنكم التراجع عن هذه الموافقة في أي وقت. ،  الموافقة وتوقيعها وتسليمها في دار الرعاية

  بطبيعة الحال على ذلك في هذه الحالة، وسوف ي ستَغنَى عن االختبار في ذلك اليوم! يجبرفلن 



إمكانية إجراء االختبار    في الدار، فسيكون لديكم خيار االستفادة منالمصاصة  ب   السهل ختبار  الا  هذا  في حالة رفضكم المشاركة في إجراء

بالمنزل باستخدام اختبار ذاتي معتمد. بنتيجة  رار ذاتي مكتوب  ثم يتعين عليكم تقديم إق في مركز لالختبار أو إجراء االختبار لديكم 

  .االختبار

هذه االختبارات مصرح   متاح إال في شكل "اختبار عبر األنف" ويكون مزعًجا لألطفال الصغار.ولكن هذا االختبار الذاتي العادي غير  

  بها كاختبارات عادية لالستخدام في المنزل.

تتم المشاركة في االختبارات المنتظمة مرتين من كل األسبوع فسوف يكون هناك خطر يتمثل في أن مكتب الصحة سيكون   إذا لم 

أما مشاركتكم في برنامج االختبار فتساهم في منع تفشي العدوى في   حجر صحي في حالة حدوث عدوى في الدار. مضطًرا إلى فرض  

  الدار ومن ثم ضمان استمرار برنامج رعاية األطفال بها بشكل موثوق. 

 

 ونشكركم على حسن تعاونكم 


