حول اختبار مجموعة فحص ( PCRفحص مصاصة)

إعداد والمواد
يعطى كل طفل مسحتين يأخذ بهما عينة من اللعاب:
واحد الختبار  PCRالمنفرد
المسحة المنفردة توضع في االنبوب المعد للنقل

واحد الختبار  PCRالمجموعة

مسحة المجموعة معبأة ويمكن التعرف عليها عند نقطة الكسر
المحددة

اجراء "اختبار ال مصاصة" – أخذ عينات اللعاب
مسحات جميع تلميذات
وتالميذ

3

مسحة االختبار PCRالمجموعة
يكسراآلن عند النقطة الكسر المحددة.

2

الصف /المجموعة توضع في
أنبوب جمعي مع توجيه كرة القطن
الى أسفل .ويشكل ون "مجمو ع ة"
(مسحة مجموع ة)

بعد أن يغسل جميع األطفال األيدي ،يبدأ
األمر :يأخذ األطفال أوال مسحة المجموعة

1

من الغالف ويمصوا لمدة  30ثانية
على كرة القطن كما المصاصة.
يتم وضع العود في الفم وتحركا
على اللسان ذهابا وإيابا

ال تمضغ!

تعود المس حة العينة الفرد ية إلى أنبوب النقل الش خصي .ثم يتم اغالق ة.

5

ثم يزيل األطفال المسحة المنفردة من

4

أنوب النقل ويمص وا مرة أخرى
 30ثانية على كرة القطن
تحرك باللسان ذهابا وإيابا

ال تمض غ!

تقييم عينات اللعاب في المختبر
E-Mail

Labor

تقييم عينة المسح في المخت بر تكون بواسطة عملية  .PCRالنتائج تكون جدا دقيقة وتكون نتائج العدوى جاهزة في وقت مبكر جدا .من خالل
االختب ارات الدور ية يمكن كشف عدوة الط فل مبكرا ،من قبل ان يعدي االخر ي ن.

نتائج االختبارات

اختبار PCRالمجموعة سلبي
كل أطفال الصف/المجموعة سلبيون
هذا يعني ،انه ال يوجد أي إصابة عدوى  . SARS-CoV-2ينتظم الدرس اعتياديا

اختبار  PCRالمنفرد سلبي
يسمح للطفل بحضور الدروس في اليوم التالي

اختبار PCRالمجموعة إيجابي
على األقل واحد من أطفال الصف/المجموعة مصاب
تسليم المسحات المختبرة .المختبر يفحص االن خالل الليل كل عينات

الفردية

الصف/المجموعة.

المنفرد ايجابي PCRاختبار
ال يسمح للطفل المصاب بحضور الدروس ويبقى في المنزل في عزلة منزلية .دائرة الصحة المحلية
ستتصل باألولياء

.النتيجة الش خص ية لالختب ار (إيجابية او سلبية) لالختب ار المن فرد نحصل عليها صباح اليوم التالي قبل الساعة  6في العادة ،يبلغ االولياء بواسطة البريد االلك ترو ني

إ
اإلجابات عن" األسئلة المتداولة"

("مصاصات")؟ PCRما هي اختبارات
ما يسمى "اختبار مصاصة" هو اختبار اللعاب الذي يمكن تطبيقه بسهولة .يتم تقييم عينات صف/
مجموعة وكذلك عينات فردية لتلميذات وتالميذ في المختبر باستخدام طريقة PCR

المفردة إيجابية؟

PCR

ماذا تفعل إذا كانت نتيجة اختبار

إذا كانت نتيجة العينة المنفردة إيجابية ،في صباح اليوم التالي بعد يوم االختبار ،يتم أخطار االولياء من
قبل المختبر بأن طفلهما قد ثبت إصابته بعدوى  .SARS-CoV-2ال يسمح للطالب/ة المصاب/ة
بحضور الدرس ويجب أن يبقى في المنزل .وستتصل إدارة الصحة المحلية باألولياء

هل المص على المسحة مضر للصحة؟
ما هي إيجابية اختبار  PCRمجموعة؟
ال .المسحات المستخدمة ال تحتوي على أي من العناصر الضارة للصحة .من خالل مص المسحات
ال يتم إعطاء المستخدمة والمستخدم أي مواد .لمزيد من المعلومات يمكنكم النظر تحت الرابط التالي

www.km.bayern.de/poolt ests.

وعلى الرغم من أن نتيجة االختبارات غير متوفرة على الفور ،فإن الحساسية العالية
لالختبارات تعني أن العدوى يتم اكتشافها بشكل موثوق في مرحلة مبكرة جدا .بسبب
االختبارات ال دورية والحساسة للغاية  ،يمكن اكتشاف العدوى حتى قبل أن يكون الطفل معدي

ماذا يحدث إذا كانت نتيجة اختبار المجموعة سلبي؟
إذا كانت نتيجة الفحص المجموعة سلبية ،سيقوم المختبر بإخطار االولياء مساء يوم االختبار.
يسمح لكل طفل تم اختباره في المجموعة بحضور الدرس اليوم الدراسي التالي ة

ماذا يحدث إذا كانت نتيجة اختبار المجموعة إيجابي؟
إذا كانت نتيجة الفحص "إيجابية" ،سيقوم المختبر أيضا بإخطار األولياء مساء يوم االختبار
سيقوم المختبر اآلن بتقيي م العينات الفردية الشخصية لل تلميذات والتالميذ خالل الليل.

دائرة الصحة

لماذا ال تزال قواعد النظافة التي يتعين مراعاتها في حالة نتيجة االختبار
السلبية؟
نتائج اختبارات المجموعة هي خطوة ،النتائج هي موثوقة جدا ،لكن نحصل عليها مساءا يوم
االختبار .معا مع اإلجراءات النظافة المعتمدة ترفع اختبارات المجموعة األمان في المدرسة

وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
الح فا ظ على المسافة
ارتداء غطاء الفم واالنف
غسل اليدين
العطس والسعال في ثنية الذراع
تهوية دورية

تعرف على المزيد حول اختبار

في حالة وجود نتيجة اختبار فردي إيجابية ،ستقوم إدارة الصحة المحلية باالتص ال باألولياء.
ويمكن القاء نظرة على الدوا ئر الص حية المحلية هنا

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/
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أشرطة الفيديو مفسرة
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