
 عادة ما تكون نتيجة تقييم العينة  متاحة في مساء يوم االختبار.
 سيتم إبالغ األوصياء القانونيين إلكترونيًا عبر البريد اإللكتروني.

 

 

 إعداد والمواد

:عينة من اللعاب بهمايأخذ  عطى كل طفل مسحتيني    

 المجموعة PCR واحد الختبار

 

 المنفرد PCR واحد الختبار 
 

 كسرعند نقطة ال معبأة ويمكن التعرف عليها المجموعة مسحة

                                                        المحددة

 المسحة المنفردة توضع في االنبوب المعد للنقل  

أخذ عينات اللعاب –مصاصة" ال"اختبار اجراء     

، يبدأ يدياألعد أن يغسل جميع األطفال ب  

المجموعة أوال مسحة األطفال يأخذ األمر:  
    المجموعة PCRاالختبارمسحة  

 .المحددة الكسرنقطة الآلن عند يكسرا

 

تلميذات جميع  مسحات

تالميذو  1 2 3 

ثانية 30لمدة  وامصيو لغالفمن ا   

المصاصة. كماالقطن  كرة على  

اوتحركفي الفم  وضع العوديتم   

وإياباذهابا  اللسان على                 
 

!ال تمضغ                                    

في  توضع الصف/ المجموعة
القطن  توجيه كرةمع جمعي  أنبوب

" ون "مجموعةشكلويأسفل.   الى
ة(مجموع مسحة)  

من  المسحة المنفردة األطفال يزيلثم  اغالقة. وب النقل الشخصي. ثم يتمإلى أنب فرديةاللعينة امسحة ال عودت     

 4 5 

مرة أخرى واصيمالنقل و وبأن  

القطن كرة ثانية على  30 

  ذهابا وإيابا لسانالبتحرك 

غ!  ال تمض  

المختبرتقييم عينات اللعاب في   

تكون جدا دقيقة وتكون نتائج العدوى جاهزة في وقت مبكر جدا. من خالل . النتائج PCR في المختبر تكون بواسطة عملية تقييم عينة المسح

 االختبارات الدورية يمكن كشف عدوة الطفل مبكرا، من قبل ان يعدي االخرين. 

 

Labor E-Mail 

 نتائج االختبارات

 

 

 

 المنفرد سلبي  PCRاختبار 

 يسمح للطفل بحضور الدروس في اليوم التالي
 

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

 ستتصل باألولياء

 المجموعة سلبيPCRاختبار 
 الصف/المجموعة سلبيون أطفالكل 

 . ينتظم الدرس اعتيادياSARS-CoV-2هذا يعني، انه ال يوجد أي إصابة عدوى 

 اختبار ب س ر اإليجابي.
 

 ال يسمح للطفل المصاب به بحضور الدروس و عليه يجب البقاء بالمنزل في العزلة المنزلية.
 

 

 

 

  
 فحص مصاصة() PCRمجموعة فحص  حول اختبار       

 

 

كترونيبواسطة البريد االل االولياءيبلغ ، في العادة 6قبل الساعة  صباح اليوم التالي عليهانحصل  إيجابية او سلبية( لالختبار المنفردالنتيجة الشخصية لالختبار ) . 

لمزيد من المعلومات حول اختبار ب س ر بلغات مختلفة ولغة سهلة:ل  
https://www.km.bayern.de/pooltests 

 

https://www.km.bayern.de/pooltes


PCRما هي اختبارات  )"مصاصات"(؟   المفردة إيجابية؟ PCR ماذا تفعل إذا كانت نتيجة اختبار 

ات صف/ بسهولة. يتم تقييم عين يمكن تطبيقه ذييسمى "اختبار مصاصة" هو اختبار اللعاب ال ما    
 PCRطريقة في المختبر باستخدام مجموعة وكذلك عينات فردية لتلميذات وتالميذ 

                                                                                                         

اليوم التالي بعد يوم االختبار ، سيقوم المختبر إذا كانت نتيجة العينة الفردية إيجابية ، في صباح 
. ال يُسمح 2كوفيد -بإخطار الوالدين أو األوصياء بأن اختبار طفلهم إيجابي و ُمصاب بعدوى سارز

 للتلميد المصاب بحضور الدروس ويجب عليه البقاء في المنزل.

 

  مجموعة؟ PCRاختبار  إيجابيةما هي 
 

لحساسية العالية وعلى الرغم من أن نتيجة االختبارات غير متوفرة على الفور، فإن ا

لالختبارات تعني أن العدوى يتم اكتشافها بشكل موثوق في مرحلة مبكرة جدا. بسبب 

معدي ى حتى قبل أن يكون الطفل، يمكن اكتشاف العدووالحساسة للغاية دوريةختبارات الاال  

؟المسحة مضر للصحةهل المص على   

من العناصر الضارة للصحة. من خالل مص المسحات  أيال. المسحات المستخدمة ال تحتوي على 
 مواد. لمزيد من المعلومات يمكنكم النظر تحت الرابط التالي أيالمستخدمة والمستخدم  إعطاءال يتم 

 www.km.bayern.de/pooltests. 

؟المجموعة سلبي يحدث إذا كانت نتيجة اختبار ماذا  

تبار. مساء يوم االخ االولياء سلبية، سيقوم المختبر بإخطار المجموعة إذا كانت نتيجة الفحص

التالي ة الدراسي اليوم الدرسبحضور  المجموعةيسمح لكل طفل تم اختباره في   

التي يتعين مراعاتها في حالة نتيجة االختبار  ةالنظاف قواعدلماذا ال تزال 

 السلبية؟

، لكن نحصل عليها مساءا يوم موثوقة جدا ، النتائج هيهي خطوة نتائج اختبارات المجموعة 

  اختبارات المجموعة األمان في المدرسةرفع ت النظافة المعتمدة معا مع اإلجراءات االختبار.

إيجابي؟المجموعة  يحدث إذا كانت نتيجة اختبارماذا    

 مساء يوم االختبار لياءقوم المختبر أيضا بإخطار األوإذا كانت نتيجة الفحص "إيجابية"، سي

.خالل الليل تلميذات والتالميذم العينات الفردية الشخصية للسيقوم المختبر اآلن بتقيي  

 
:وتشمل هذه الخطوات ما يلي  

ظ على المسافةفاحال  
االنفرتداء غطاء الفم وا    

 غسل اليدين
 العطس والسعال في ثنية الذراع

 تهوية دورية
 

الصحة دائرة   تعرف على المزيد حول اختبار  

 أشرطة الفيديو مفسرة

  المزيد من األجوبة عن "األسئلة المتداولة" 

باألولياء. ية باالتصالفي حالة وجود نتيجة اختبار فردي إيجابية، ستقوم إدارة الصحة المحل  

ناالصحية المحلية ه الدوائرعلى  نظرة القاء ويمكن  

https://www.km.bayern.de/pooltests www.km.bayern.de/coronavirus-faq https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/ 
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