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لألطفال الذاتي االختبار أو اإللزامي السریع االختبار حول للعائالت معلومات  
 

تلقائیًا النص ھذا ترجمة تمت . 

 

 :مھم
أجل من إلزامیة لألطفال المنتظمة السریعة االختبارات جعلت قد الفیدرالیة الوالیة أو البلدیة أو المدینة تكون عندما فقط صلة ذات المعلومات ھذه  

األسبوع في مرتین أو مرة إلزامیًا األطفال اختبار یكون ما عادة ، ھناك .الحضانة أو األطفال ریاض حضور . 

 
األطفال حالة : 

خطورة درجة بنفس للخطر الیومیة الحیاة تتعرض عندما خاصةً  - والثقة األمان إلى األطفال یحتاج .لألطفال مریحة غیر السریعة االختبارات تكون قد  
كورونا جائحة . 

 

الكبار وال األطفال ال - شخصي بشكل الوباء مسؤولیة یتحمل أحد ال .االختبار نتیجة أو االختبار بسبب طفل أي وصم ینبغي ال . 

األطفال ریاض في التربوي العمل من وجزًءا موضوًعا أیًضا الكورونا جائحة أصبح . 
 

أن یجب .األسرة أفراد أو أنفسھم على تؤثر قد التي بالعدوى اإلصابة إمكانیة یكتشفون عندما بالذنب شعور أو مخاوف األطفال لدى یتطور أن یمكن  
والضغط المخاوف تخفیف في المساعدة الروضة لموظفي یمكن .الجد محمل على المشاعر ھذه تؤخذ . 

 

سیضمن .األطفال ریاض فریق قبل من استباقي بشكل إشراكھم یتم إیجابیة اختبار نتیجة بسبب األطفال ریاض إلى الذھاب یستطیعون ال الذین األطفال  
أیًضا یمكن .المجموعة من جزء بأنھم الشعور في سیستمرون الغائبین األطفال وأن االتصال على الحفاظ الروضة في لطفلك الرئیسي الرعایة مقدم  

بُعد عن" وتناظریة رقمیة تعلیمیة عروض تقدیم ". 
 

لألطفال؟ المناسبة السریع االختبار طرق ھي ما  
االختبار مجموعات تتضمن .(البصق اختبارات ، األنف مسحة اختبارات ، المص اختبارات) المتاحة السریع المستضد اختبار أنواع من العدید ھناك  

موثوقة نتیجة ضمان أجل من اتباعھا یجب لالستخدام مفصلة تعلیمات الذاتي . 
لألطفال االستخدام في أسھل "اسكیمو" أو المص باختبارات یسمى ما أن ثبت) الفردیة وقدراتھ عمره على لطفلك مالءمة األكثر االختبار نوع یعتمد  

األمامیة األنف منطقة من مسحة فقط تتطلب التي األنف مسحة اختبارات ھي لألطفال المسحة اختبارات أفضل .(الصغار . 

 
مقدم أو الوالدین أحد بواسطة ومرافقتھ الطوعي االختبار إجراء دائًما فیجب ، طبیب عیادة أو اختبار مركز في الطوعي االختبار إجراء یتم لم إذا  

مألوفة بیئة في أو المنزل في ، مألوف رعایة . 

موقع على المثال سبیل على ، ذاتي واختبار سریع اختبار إجراء كیفیة حول الفیدیو مقاطع من كبیرة مجموعة ھناك  YouTube. الفیدیو بھذا نوصي  
 .(ھذه ھي الطریقة التي یعمل بھا االختبار الذاتي للكورونا "- فیدیو باللغة األلمانیة") zeitonline حول كیفیة إجراء اختبار المسحة بواسطة

اختبار یسمى إضافي اختبار إجراء فسیتعین ، إیجابیة االختبار نتیجة كانت إذا  PCR األسرة طبیب أو المسؤول الصحة قسم سیجري .النتیجة لتأكید  
ا البولیمیراز تفاعل اختبار الرسمي االختبار مركز أو   

والطبیب األطفال روضة بمدیر دائًما اتصل ، إیجابیة اختبار نتیجة وجود حالة في .المتسلسل . 
 

االختبار؟ إجراء یجب مرة كم  
تكرار حول معلومات على العثور فیمكن ، مدینتك في إلزامیة األطفال ریاض یحضرون الذین لألطفال المنتظمة السریعة االختبارات كانت إذا  

إلزامیًا األسبوع في اختبارین أو واحد اختبار یكون ما عادة .الصلة ذات المحلیة كورونا لوائح في االختبارات . 

 

االختبار؟ إجراء یتم أین  
(الطبي الطاقم بواسطة یتم االختبار) االختبار مركز في : 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
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اإلنترنت عبر بسھولة حجزه ویمكن مجاني االختبار .األطفال مع أیًضا زیارتھا یمكن التي المتاحة االختبار مراكز من كبیر عدد المدن جمیع في یوجد . 
الطبي الطاقم قبل من كتابةً  االختبار نتائج تأكید یتم :المیزة . 

 

المنزل في : 
أو آخرون أطفال ھناك یكون فلن ، إیجابیًا االختبار كان إذا .األطفال روضة إلى الذھاب قبل الصباح في المنزل في االختبار إجراء اآلباء على یجب  

المتسلسل البولیمیراز تفاعل اختبار طریق عن النتیجة من التحقق یتم حتى للخطر معرضون األطفال ریاض موظفو . 

سریع اختبار إلى بحاجة كنت إذا .اإلنترنت عبر أو ماركت السوبر محالت في سواء ، التجزئة تجار من العدید من الذاتي االختبار مجموعات تتوفر  ، 
روضة قبل من اآلباء على فردي بشكل ومعبأة مجانیة سریعة اختبارات توزیع یتم ، المدن بعض في) األطفال روضة في علیھ الحصول أیًضا فیمكن  

المدینة وتمولھا األطفال ). 

األطفال ریاض قبل من البلدیة أو المدینة تمولھا ال التي السریعة لالختبارات المستمر اإلمداد توفیر الحالي الوقت في یمكن ال . 

 
إیجابي؟ سریع اختبار وجود حالة في عملھ یجب الذي ما  

ممكن وقت أقرب في النھاریة الرعایة أو األطفال روضة بمدیر االتصال یرجى ، إیجابي سریع اختبار وجود حالة في . 
اختبار یعد  PCR المحلي الصحة لقسم یمكن .األسرة طبیب أو األطفال بطبیب االتصال یرجى .السریع االختبار نتیجة لتأكید دائًما ضروریًا اإلضافي  

اختبار ترتیب أیًضا  PCR لك. 
 

ماذا؟ یوثق من  
على السریع االختبار أجریت أنك كتابیًا تؤكد أن إما كوالدین علیك یجب ، األطفال ریاض إلى یذھبون الذین لألطفال اإللزامي السریع االختبار حالة في  

رسمي اختبار مركز بواسطة مكتوبة اختبار نتیجة إظھار أو ، (معدیة غیر أي) سلبیة النتیجة وأن أطفالك . 
االختبار بتكرار االلتزام تم إذا إال األطفال ریاض حضور من طفلك یتمكن لن .بك الخاصة األطفال روضة قبل من االختبار نتیجة توثیق یتم أن یجب  

وإذا بك الخاصة المحلیة كورونا لوائح في المحدد  

إثباتھا تم أو كتابیًا السلبیة االختبار نتیجة تأكید تم . 

 
تلقائیًا النص ھذا ترجمة تمت . 

 


