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رعاية األطفال في  دارخطة االختبارات لألطفال في  -أولياء األمور أو  للوالدين مختصرةمعلومات 
  مرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة

 
 

 

على ال يوجد على صعيد الوالية قانون يفرض ، 2كوفيد  فيروس كورونا أومن العدوى بقانون الحد لفي اإلصدار الحالي 
في  الدوائر الحكوميةتتخذ هذا ال يستبعد أن أن  إالّ الذين هم في مرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة.  باالختبار القيام ألطفالا

 لوائح عامة.قوانين أو عن طريق إصدار وذلك الحماية من العدوى  لدواعيالمدن قرارات منفصلة 
  
 

  وألولياء األمور. دور الحضانة وللوالدينل عرض تطوعيالُمقدم على نطاق واسع هو الذاتية  ختباراتلإلإن العرض الشامل 
 

  مثل اختبارات بها قوموثأن االختبارات الذاتية غير  إالّ صحيحة،  تكون الذاتيةغالبية نتائج االختبارات إن  
 .-PCRبي سي آر

  في مبدئي إلى االشتباه بشكل (اختبار ذاتي/اختبار سريع)  السريعتشير النتيجة اإليجابية عن طريق االختبار
ً العدوى. ومع ذلك فإن هذا ال يمثل تشخيصباإلصابة  إال أن  .2كوفيد مرض فيروس كورونا أو بعدوى بلل ا

 .من قِبل األطباء هتقييم من ثمّ والحق  PCR بي سي آر اختبار عن طريقفقط يتم التشخيص 
  ،في الملحقات التكميلية لخطة النظافة والمذكور ما يلي ق بينطحتى عند وجود نتيجة سلبية لالختبار الذاتي

ألطفال في والية براندنبورغ المرتبطة االصحية التي تتعلق بالحماية من العدوى والسالمة المهنية في مراكز رعاية 
 :19كوفيد  كورونا أو مرضبفيروس 

أو  19الذين لديهم أعراض نموذجية لمرض كوفيد إلى دور حضانة األطفال األطفال إرسال  أو جب عدم إحضاري
 في البيئة األسرية المباشرة. 19مرض كوفيد اشتباه ب حاالت عند حدوث

  

 

  االختبار وعن طريق من؟  ة أدواتمن الذي يتلقى مجموع
 

االختبار لطفلك الذي  أدواتمن  حضانة األطفال أو األشخاص المشرفين على الرعاية بتسليمك مجموعة دار مديرةتقوم س
  في المركز. ةالرعاية وفقاً لقواعد االختبار المتوفرالحضانة أو  يذهب إلى دار

أيضاً. فهذه االختبارات بشكل سهل أطفالهم على األطفال الصغار استخدامها  ألهلبحيث يمكن االختبار أدوات تصميم  تمّ 
  حي لذلك على الموقع:ييتوفر فيديو توضوألم.  ال تسبب أيبسيطة وخالية من المخاطر و

./testen.de-selbst-https://www.covid 

 
 

  أين تتم إجراء االختبارات ومن الذي يقوم بها؟
 

  االختبارات الذاتية في المنزل.عادةً ما يتم إجراء 
 

أن يتم إجراء على الرعاية أن يقرر في بعض الحاالت الفردية  مركز الموظف فيالرعاية أو الشخص  إلدارة مركزيمكن 
الرعاية من قِبل موظفين مركز الحضانة أو  راديتم إجراء االختبار الذاتي في  كما يجب أن ختبار في المركز أيضاً.اال

ً  همموافقتأن يعطوا وأثناء االختبار دائماً حاضرين أولياء األمور  أوالوالدين أن يكون يجب و ُموجهينمدربين أو  على  أيضا
يعتمد هذا العرض إلى وختبار. الاإجراء إدارة المركز أو دار الرعاية ب بمطالبة ال يوجد أي حقذلك  على الرغم من. وذلك

يمكن  ،فقط حاالت فردية مبررةفي  . إال أنهالتنظيمية والمكانية في المركز اإلمكانياتتوفر والموظفين  وجودحد ما على 
  احتياجات دعم متعلقة باإلعاقة.لذوي االحتياجات التربوية الخاصة و لذويعلى سبيل المثال  اراتباختأن يتم إجراء 
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 كيف ومتى يجب أن يتم إجراء االختبار؟

 
   أولياء األمور بذلك.أو  بإبالغ الوالدين ألطفالاالمركز أو الشخص العامل في مركز رعاية  سيقوم

 
  

ً  .تم تلقيحهمالذين و واتعافالذين ال تشمل خطة االختبار األطفال  وثبُت أنه قد تعافى أو إذا تم تطعيمه بالكامل  فعال إذا كان طفلك مريضا
  .اختبارأي يحتاج بعد ذلك إلى إجراء  طفلك لنإن يوماً وليس لديه أي اعراض، ف 14منذ 

 
  ما العمل؟  –نتيجة اختبار إيجابية

 
  المصاب عن اآلخرين. الطفلإذا أظهر االختبار الذاتي نتيجة إيجابية، فيجب أن يتم عزل 

  
 
 أوإلى دار الحضانة  فلالطسمح بإحضار ، فال يُ وكانت النتيجة إيجابية إذا تم إجراء االختبار الذاتي في المنزل  .أ

فور بتوضيح ال على مركز الرعاية باألمر فوراً. كما يجب أن تقوم أو مركز الرعاية، كما يجب إعالم دار الحضانة
 األمر مع أحد مراكز االختبار أو طبيب األسرة أو طبيب األطفال. 

فيجب  وكان االختبار إيجابي، مورأولياء األ أوبحضور الوالدين  ضانةحالإجراء االختبار في دار وفي حال تم   .ب
مركز الرعاية فوراً.  أونة اعليك فصل طفلك عن األطفال اآلخرين على الفور. كما يجب عليك مغادرة دار الحض

  .لأو مع طبيب األسرة أو طبيب األطفا المختبراتباإلضافة إلى ذلك يجب عليك توضيح األمر مع أحد 
ً إيجابي PCR بي سي آر في حال كان اختبار  .ج كورونا على وجود إصابة مؤكدة بفيروس  فعلي تأكيديكون هذا  أيضاً، ا

 .2كوفيد أو بمرض 
أن يبقوا  ،لديهم نتيجة إيجابية عن طريق االختبار الذاتيظهرت األطفال الذين أي صابين يجب على األطفال الم  .د

ً بعدم إحضار  . PCR بي سي آر في الحجر الصحي حتى يتم تقديم نتيجة اختبار إلى دار  اءاألشّق يُنصح أيضا
 االشتباه في اإلصابة بالعدوى.في حالة مركز الرعاية  أوالحضانة 

أولياء األمور إبالغ إدارة دار الحضانة أو األشخاص الموظفين في الدار عن نتيجة اختبار أو  يجب على الوالدين .هـ
 إذا كانوا على ِعلٍم بها. ،وزارة الصحةن قِبل تم فرضها عليهم موعن التدابير التي  PCR بي سي آر

 

 

https://mbjs.brandenburg.de/corona-يتوفر المزيد من المعلومات على موقع وزارة التعليم والشباب والرياضة: 
. hort.html-und-aktuell/kita 
 

 


