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[Văn bản này đã được dịch tự động.] 

 
Thông tin cho các gia đình về kiểm tra nhanh bắt buộc hoặc tự 
kiểm tra cho trẻ em 
 
Quan trọng: 
Thông tin này chỉ có liên quan khi một thành phố, một đô thị hoặc một tiểu bang liên bang thực 
hiện xét nghiệm nhanh thường xuyên đối với trẻ em để đi học mẫu giáo hoặc nhà trẻ. Ở đó, thường 
bắt buộc phải kiểm tra trẻ một hoặc hai lần một tuần. 

 

Tình hình của bọn trẻ: 
Các bài kiểm tra nhanh có thể gây khó chịu cho trẻ. Trẻ em cần sự an toàn và tin cậy - đặc biệt là 
khi cuộc sống hàng ngày bị tổn hại nghiêm trọng như do đại dịch hào quang. 

 
Không một đứa trẻ nào bị kỳ thị vì một bài kiểm tra hoặc một kết quả kiểm tra. Cá nhân không ai 
phải chịu trách nhiệm về đại dịch - cả trẻ em hay người lớn. 
Đại dịch corona cũng đã trở thành một chủ đề và một phần của công việc giáo dục ở trường mẫu 
giáo. 

 
Trẻ em có thể phát triển nỗi sợ hãi hoặc cảm giác tội lỗi khi phát hiện ra khả năng lây nhiễm có thể 
ảnh hưởng đến bản thân hoặc các thành viên trong gia đình. Những cảm giác này phải được 
thực hiện một cách nghiêm túc. Nhân viên nhà trẻ có thể giúp giảm bớt nỗi sợ hãi và áp lực. 

 
Những trẻ không thể đi học mẫu giáo do kết quả xét nghiệm dương tính do nhóm mẫu giáo chủ 
động tham gia. Người chăm sóc lớp mẫu giáo chính của con bạn sẽ đảm bảo duy trì liên lạc và 
những đứa trẻ vắng mặt sẽ tiếp tục cảm thấy mình là một phần của nhóm. Các ưu đãi giáo dục 
tương tự và kỹ thuật số cũng có thể được cung cấp "từ xa". 
 

Phương pháp xét nghiệm nhanh nào phù hợp với trẻ em? 
Có một số loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh có sẵn (xét nghiệm mút, xét nghiệm ngoáy mũi, 
xét nghiệm khạc nhổ). Bộ dụng cụ tự kiểm tra bao gồm hướng dẫn sử dụng chi tiết phải được tuân 
thủ để đảm bảo kết quả đáng tin cậy. 
Loại bài kiểm tra nào phù hợp nhất cho con bạn phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng cá nhân của 
chúng (cái gọi là bài kiểm tra mút hoặc "lolly" đã được chứng minh là dễ sử dụng nhất cho trẻ nhỏ 
hơn). Các xét nghiệm phết tế bào tốt nhất cho trẻ em là xét nghiệm ngoáy mũi chỉ yêu cầu phết 
tế bào vùng mũi trước. 

 
Nếu không được thực hiện ở trung tâm xét nghiệm hoặc nơi hành nghề của bác sĩ, xét nghiệm tự 
nguyện phải luôn được thực hiện và đi cùng với cha mẹ hoặc người chăm sóc quen thuộc, tại 
nhà hoặc trong một môi trường quen thuộc. 
Có rất nhiều video về cách tiến hành kiểm tra nhanh và tự kiểm tra, chẳng hạn như trên YouTube. 
Chúng tôi giới thiệu video này về cách tiến hành kiểm tra bằng tăm bông bằng zeitonline (“Đây 
là cách hoạt động của quá trình tự kiểm tra corona” - video bằng tiếng Đức). 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
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Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, một xét nghiệm PCR bổ sung sẽ phải được thực hiện để xác 
nhận kết quả. Bộ phận y tế có trách nhiệm của bạn, bác sĩ gia đình của bạn hoặc một trung tâm 
xét nghiệm chính thức sẽ thực hiện xét nghiệm PCR. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương 
tính, hãy luôn liên hệ với người quản lý trường mẫu giáo và bác sĩ của bạn. 
 
Kiểm tra nên được thực hiện bao lâu một lần? 
Nếu các bài kiểm tra nhanh thường xuyên đối với trẻ em đi học mẫu giáo là bắt buộc ở thành phố 
của bạn, thông tin về tần suất kiểm tra có thể được tìm thấy trong các quy định corona địa phương 
liên quan. Thông thường, một hoặc hai bài kiểm tra mỗi tuần là bắt buộc. 

 
Thử nghiệm được thực hiện ở đâu? 
Tại trung tâm xét nghiệm (xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện): 

Ở tất cả các thành phố, có một số lượng lớn các trung tâm khảo thí có sẵn để trẻ em cũng có thể 
đến thăm. Thử nghiệm ở đó là miễn phí và có thể dễ dàng đặt trước trực tuyến. Ưu điểm: Kết quả 
xét nghiệm được xác nhận bằng văn bản của nhân viên y tế. 

 
Ở nhà: 
Cha mẹ nên tiến hành kiểm tra tại nhà vào buổi sáng trước khi bạn bắt đầu đến trường mẫu giáo. 
Nếu xét nghiệm dương tính, không có trẻ em hoặc nhân viên mẫu giáo nào khác có nguy cơ mắc 
bệnh cho đến khi kết quả được xác minh bằng xét nghiệm PCR. 
 

Bộ dụng cụ tự kiểm tra có sẵn từ nhiều nhà bán lẻ, cả trong siêu thị và trực tuyến. Nếu bạn cần một 
bài kiểm tra nhanh, nó cũng có thể được nhận tại trường mẫu giáo của bạn (ở một số thành phố, 
miễn phí và các bài kiểm tra nhanh đóng gói riêng được nhà trẻ phân phát cho phụ huynh và 
được thành phố tài trợ). 
Các trường mẫu giáo không cung cấp liên tục các bài kiểm tra nhanh không được tài trợ bởi 
thành phố hoặc đô thị. 

 

Nên làm gì trong trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính? 
Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, vui lòng liên hệ với người quản lý nhà trẻ 
hoặc nhà trẻ của bạn càng sớm càng tốt. 
Một xét nghiệm PCR bổ sung luôn cần thiết để xác nhận kết quả xét nghiệm nhanh. Vui lòng liên 
hệ với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ gia đình của bạn. Sở y tế địa phương của bạn cũng có thể sắp 
xếp một xét nghiệm PCR cho bạn. 

 
Ai tài liệu gì? 
Trong trường hợp bắt buộc xét nghiệm nhanh đối với trẻ em đi học mẫu giáo, bạn với tư cách là 
cha mẹ phải xác nhận bằng văn bản rằng bạn đã tiến hành xét nghiệm nhanh trên con bạn và kết 
quả là âm tính (tức là không lây nhiễm), hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm bằng văn bản bởi một 
trung tâm thử nghiệm chính thức. 
Kết quả kiểm tra phải được ghi lại bởi trường mẫu giáo của bạn. Con của bạn sẽ chỉ có thể đi học 
mẫu giáo nếu tần suất kiểm tra được chỉ định trong các quy định về corona địa phương của bạn 
được tuân thủ và nếu kết quả kiểm tra âm tính được xác nhận bằng văn bản hoặc được chứng 
minh. 
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[Văn bản này đã được dịch tự động.] 

 


