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 االختبارات السریعة للتالمیذ والتلمیذات في مدارس بلدیة بریمن

 أعزائي اآلباء، السادة والسیدات األعزاء،
 

، وبغرض مواصلة احتواء الوباء، فإننا نوفر لطفلك إمكانیة 2-كوفید-سارسللحمایة من اإلصابات الجدیدة بعدوى فیروس كورونا 
مارس. ویدور األمر ھنا حول االختبارات السریعة  15إجراء اختبار سریع لمرة واحدة على األقل في األسبوع اعتباًرا من یوم 

). كما یمكن 2-كوفید-یروس سارس(االختبارات السریعة لفحص المستضدات لرصد عدوى ف  Lepu Medicalالموفرة من شركة
 لموظفي المدرسة أیًضا االنتفاع من إجراء ھذا االختبار السریع بدًءا من اآلن.

 
وتُجرى االختبارات في المدرسة وجدیٌر بالذكر أنھا تطوعیة ومجانیة للتالمیذ. یتم دعم التالمیذ واإلشراف علیھم من قِبل معلمیھم 

 ین التربویین. تم توجیھ جمیع الموظفین في المدارس حول كیفیة التعامل مع االختبار مسبقًا.أو معلماتھم أو من قِبل األخصائی
 

إجراء االختبارات أمٌر سھٌل للغایة. یتم لف نكاشة االختبار القطنیة عدة مرات في تجویف األنف األمامي فحسب. بعد ذلك، توضع 
دقیقة على أقصى تقدیر، وعادة ما یحدث ذلك  15ة بعد مضّي بداخل "صندوق" صغیر ویضاف سائل علیھا. یمكن رصد النتیج

 قبل ذلك بكثیر.
 

یمكنك مشاھدة العملیة التفصیلیة إلجراء االختبار في مقطع الفیدیو المطروح على الصفحة الرئیسیة على الرابط 
www.bildung.bremen.de. 

 
االختبار إیجابیة، فیجب قبل أي شيء إخراج األطفال المعنیین من المجموعة. وبوصفكم اآلباء، ستُبلغكم المدرسة إذا جاءت نتیجة 

والستیضاح النتیجة، كآباء، یرجى تحدید  على الفور باألمر. وبادئ ذي بدء، یجب وضع الطفل قید الحجر الصحي في المنزل.
 0421 361-10100یة في میتھ على الخط الساخن لفیروس كورونا المستجد في مركز الرعایة الطب PCRموعد إلجراء اختبار 

 في نفس الیوم. Freitestung@bildung.bremen.de-Schule-Coronaأو على البرید اإللكتروني 
 

، فإن اإلجراء المعروف والمتعارف علیھ یسري عند رصد حاالت إیجابیة في المدارس إذا جائت نتیجة ھذا االختبار إیجابیًا كذلك
 بالتعاون مع مكتب الصحة في بریمن.
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بصورةٍ كبیرة تسھم بشكٍل كبیر في الحفاظ على سالمة أطفالك وسالمة المجتمع المدرسي بأكملھ. ومن ثّم، أود أن أطلب المشاركة 

 منكم بشكل ُملح دعمكم وموافقتكم.

 
 

 مع أطیب التحیات
 

 تورستین كلیمي
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