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کودکان برای خودآزمایی یا داوطلبانھ سریع تست مورد در ھا خانواده اطالعات  
 

است شده ترجمھ خودکار طور بھ متن این . 

 

کودکان وضعیت : 
بھ شدت بھ روزمره زندگی وقتی خصوص بھ - دارند احتیاج اعتماد و امنیت بھ کودکان .باشد کننده ناراحت کودکان برای تواند می سریع آزمایش  

ببیند آسیب تاج گیری ھمھ دلیل . 

ً  کس ھیچ .بزنید انگ كودكی ھیچ بھ نباید ، آزمایش نتیجھ یا آزمایش دلیل بھ بزرگساالن نھ و کودکان نھ - نیست گیری ھمھ مقصر شخصا . 
است شده تبدیل کودک مھد در آموزشی کار از بخشی و موضوع یک بھ نیز کرونا گیر ھمھ بیماری . 

شوند گناه احساس یا ترس دچار توانند می کنند پیدا اطالع ، بگذارد تأثیر خانواده اعضای یا خود بر است ممکن کھ عفونت احتمال از وقتی کودکان . 
کنند کمک فشار و ترس کاھش بھ توانند می کودک مھد کارکنان .گرفت جدی باید را احساسات این . 

مراقب .شوند می درگیر کودک مھد تیم توسط پیشگیرانھ طور بھ ، کنند شرکت کودک مھد در توانند نمی آزمایش مثبت نتیجھ دلیل بھ کھ کودکانی  
ھستند گروه از عضوی کنند می احساس ھمچنان غایب کودکان و شود می برقرار تماس کھ کرد خواھد حاصل اطمینان شما کودک مھد اصلی . 

شود ارائھ نیز "دور راه از" است ممکن دیجیتال و آنالوگ آموزشی پیشنھادات . 
 

است؟ مناسب کودکان برای سریع تست روشھای کدام  
دستورالعمل شامل خودآزمایی ھای کیت .(تف آزمایش ، بینی سواب آزمایش ، مکیدن آزمایش) است دسترس در ژن آنتی سریع تست نوع چندین  

شوند دنبال باید اطمینان قابل نتیجھ از اطمینان برای کھ باشد می استفاده برای مفصلی ھای . 

مکیدن اصطالح بھ ھای آزمایش از استفاده) دارد بستگی او فردی ھای توانایی و سن بھ ، است تر مناسب شما کودک برای آزمایش نوع کدام اینکھ  
ناحیھ لکھ بھ فقط کھ است بینی سواب آزمایش کودکان برای اسمیر ھای آزمایش بھترین .(است کوچکتر کودکان برای استفاده ترین ساده "lolly" یا  

دارد نیاز بینی قدامی . 

 
آشنا محیط یک در یا خانھ در ، آشنا مراقب یا والدین توسط باید ھمیشھ داوطلبانھ آزمایش ، نشود انجام پزشک عمل یا آزمایش مرکز یک در اگر  

شود انجام . 

در مثال عنوان بھ ، خودآزمایی و سریع تست انجام چگونگی مورد در ھا فیلم از ای گسترده طیف  YouTube در را فیلم این ما .دارد وجود  
 .توصیھ می کنیم ")این چگونھ خودآزمایی کرونا عمل می کند "- فیلم بھ زبان آلمانی( zeitonline مورد چگونگی انجام آزمایش سواب توسط
 

است؟ اعتماد قابل چقدر سریع تست  
سریع آزمایش نتایج .است مھم نشانھ یک فقط بنابراین ، خیر یا است عفونی آزمایش زمان در کسی دھد می نشان فقط ژن آنتی سریع آزمایش یک  

تست اصطالح بھ نتایج با مقایسھ در  PCR آزمایش نتیجھ .دھند نمی ارائھ را درصدی 100 اطمینان قابلیت و ھستند برخوردار کمتری اطمینان از  
است دسترس در دقیقھ 15-10 از پس سریع . 

 
شود؟ انجام آزمایش باید یکبار وقت چند ھر  

شود می توصیھ رسمی طور بھ ھفتھ در آزمایش دو یا یک معموالً  . 

 
شود؟ می انجام کجا آزمایش  

(شود می انجام پزشکی کادر توسط آزمایش) پزشک عمل در یا آزمایش مرکز یک در : 
توان می و است رایگان آنجا در تست انجام .کرد بازدید نیز کودکان از آنھا با توان می کھ دارد وجود آزمایش مرکز زیادی تعداد شھرھا ھمھ در  

شود می تأیید پزشکی کادر توسط آزمایش نتایج :مزیت .کرد رزرو آنالین بصورت را آن . 

 

خانھ در : 
کودک مھد کارمند یا کودک ھیچ ، تست بودن مثبت صورت در .دھند انجام خانھ در را آزمایشات کودک مھد بھ عزیمت از قبل صبح باید والدین  

آزمایش با نتیجھ کھ زمانی تا نیست خطر معرض در  PCR شود تأیید . 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
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دارید نیاز سریع آزمایش بھ اگر .است موجود آنالین صورت بھ چھ و ھا سوپرمارکت در چھ ، فروشان خرده از بسیاری در خودآزمایی ھای کیت  
جداگانھ بصورت شده بندی بستھ و رایگان بصورت سریع آزمایشات شھرھا از بعضی در) باشد دسترس در نیز شما کودک مھد در است ممکن ،  

شود می مالی تأمین شھر توسط و شود می توزیع والدین توسط والدین توسط ). 

داد انجام ، شوند نمی تأمین شھرداری یا شھر توسط کھ را سریعی آزمایشات ھا کودک مھد طریق از توان نمی حاضر حال در . 

 
کرد؟ باید چھ مثبت سریع آزمایش صورت در  

ً  ، مثبت سریع آزمایش انجام صورت در آزمایش ترتیب برای لطفا  PCR محلی بھداشت بخش ھمچنین و خانواده یا اطفال متخصص پزشک با  
بگیرید تماس خود . 

 ً و سریع آزمایشات مثبت آزمایش نتیجھ لطفا  PCR آزمایش فقط .دھید اطالع خود کودک مھد مدیر بھ را  PCR ارائھ را عفونت مورد در اطمینان  
دھد می . 

 
است شده ترجمھ خودکار طور بھ متن این . 


