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تغییر روش تست کرونا از  28فوریه 2022

والدین عزیز،
سرپرستان عزیز،
امروز این نامه را مینویسم تا به موقع شما را در مورد یک تغییر اساسی در
روش تست کرونا برای فرزندانتان در مدارس ابتدایی و دبستانها در نوردراین
وستفالن از  28فوریه  2022مطلع کنم.

نشانی:
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
5867-40 0211
تلفن
5867-3220 0211
تلهفکس
poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de

همانطور که میدانید ،روش تست آب نبات چوبی ،که برای ماهها با موفقیت اجرا
شده بود ،به دلیل افزایش آمار عفونت در کل جمعیت ،با یک اعالن بسیار کوتاه در
پایان ژانویه تغییر کرد .این تغییر به دلیل اولویت گذاری در ارزیابی آزمایشات به
عنوان یک نتیجه ناشی از مقررات جدید فدرال آزمایش و همچنین محدودیتها در
آزمایشگاههای ارزیابی در برخی مناطق اجتناب ناپذیر بود .در نتیجه ،به هر
صورت ،این تغییر منجر به عدم اطمینان در بسیاری از خانوادهها ،در صورت
مثبت شدن نتیجه تست  PCRگشته است .امروز همچنین میخواهم از طریق این
نامه از شما و خانوادههایتان به خاطر اطالعرسانی نابههنگام در خصوص انطباق
روش آزمایش و مشکالت مرتبط عذرخواهی کنم.
ما اکنون اقدامات احتیاطی را برای پایان دادن به عدم اطمینانهای مرتبط با
آزمایشهای مشترک انجام دادهایم .به طور ویژه ،در پایان فوریه ،سیستم آزمایش
را در مدارس ابتدایی و پریموس تغییر خواهیم داد.
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از دوشنبه 28 ،فوریه  ،2022فقط دانشآموزان ایمن نشده ،آن دسته از کودکانی که نه به طور
کامل واکسینه شده و نه بهبود یافته اند ،سه بار در هفته خارج از مدرسه ،به طور معمول در خانه،
خودآزمایی آنتیژن انجام میدهند.
دانشآموزانی که واکسینه نشدهاند ،خودآزمایی آنتیژن را از مدرسه دریافت میکنند که باید با کمک
شما در خانه در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه قبل از حضور در مدرسه ،خود را تست کنند.
تستها را میتوان عصر روز قبل انجام داد.
به عنوان والدین ،تعهدی یک باره ارائه میدهید که با شروع روال آزمایش جدید ،سه آزمایش
هفتگی به طور منظم و به درستی انجام شود و تا  28فوریه  2022گواهی مربوط به مدرسه را به
فرزندان خود ارائه دهید .از سوی دیگر ،یک گواهی از یک مرکز آزمایش که نتیجه منفی آزمایش
آنتیژن سریع (به اصطالح آزمایش شهروندی) را تایید میکند ،همچنان قابل ارائه است .اینچنین
آزمایش شهروندی به مدت  24ساعت نیز معتبر است.
در صورتی که شکی منطقی به عفونت احتمالی کودک به کرونا در مدرسه وجود داشته باشد (به
طور مثال به دلیل شواهدی از تست ناکافی یا به دلیل عالئم موجود) ،ممکن است مدرسه تستهای
مناسبتی را با خودآزمایی آنتیژن در ابتدای کالس انجام دهد.
خودآزمایی آنتیژن توسط دولت ارائه شده و از طریق مدارس بین شما یا فرزندانتان توزیع
میگردد .از طریق مدارس در جریان مراحل دقیق قرار خواهید گرفت.
من به مسئولیت شخصی شما اعتماد کرده و فرض میکنم که فرزندانتان را فقط با نتیجه منفی به
مدرسه میفرستید.
افزون بر این ،از دوشنبه  28فوریه  ،2022در تمام مدارس برای دانش آموزانی که قبال واکسینه
شدهاند ،آزمایش اجباری حذف خواهد شد .با این حال ،کودکان کامالً ایمن شده یا بهبود یافته شما
میتوانند به طور داوطلبانه در آزمایش شرکت کنند .این امر ،یک انتخاب کامال شخصی است.
همچنین این آزمایشها را از طریق مدارس دریافت خواهید کرد.
من مطلع هستم و متاسفم که در جریان همهگیری ،شما به عنوان خانواده ،و فرزندانتان بارها و بارها
با چالشهای خاصی مواجه شدید .جوانان ما به ویژه ،اغلب مجبور بودهاند از انجام کارهای زیادی
که بخشی از رشد هستند ،صرف نظر کنند .میتوانم اطمینان دهم که تمام تالش خودم را برای به
حداقل رساندن بار روی دوش فرزندان و در عین حال فراهم کردن امکان حضور در مدرسه که
برایشان بسیار مهم است ،انجام خواهم داد.
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این امر شامل پایبندی بالشرط به آموزش حضوری است که در حال حاضر با آزمایش و استفاده از
ماسک نیز تضمین میشود .در هر صورت ،تعداد فزاینده متخصصان اطفال و روانشناسان کودک
به مدارس توصیه میکنند به حالت عادی بازگردند .چنانچه اوضاع به شکل امروز پیش برود،
فرض میکنم که اگر روند کاهش ابتال به عفونت ادامه یابد ،شرایط تسهیل بیشتری خواهد یافت.
از شما به عنوان والدین و سرپرست ،درخواست میکنم در صورتی که هنوز واکسیناسیون را انجام
ندادهاید ،این کار را بکنید .لطفا در مورد امکان واکسیناسیون کودکانتان نیز با پزشک اطفال خود
صحبت کنید.
از تعهد فوق العاده شما به عنوان والدین و سرپرستان در این بیماری همهگیر سپاسگزاریم.
ارادتمند شما
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