
 نتيجة إيجابية الختبار العينات المجمع

 
 

 ،…الصفأعزائي آباء األطفال في مجموعة التعلم داخل 
 

)اسم  تم إجراء اختبار العينات المجمع من خالل اختبار المصاصة داخل المجموعة التي ينتمي إليها ابنك باألمس/ اليوم

 وتم تحليل نتيجة هذا االختبار.المجموعة( 

 

أبلغنا المختبر أن نتيجة اختبار العينات المجمع للمجموعة التي ينتمي إليها طفلك كانت إيجابية. وهذا يعني أن طفالا واحداا  

على األقل في المجموعة مصاب بفيروس كورونا. وليس من الضروري أن يكون هو الشخص المريض، ولكنه قد يصيب 

ا آخرين بالعدوى. ا أشخاصا  أيضا

 

ضح من هو المصاب بالضبط في عملية إعادة االختبار الالحقة، يجب على جميع األطفال في هذه المجموعة وإلى أن يت 

ا على األطفال الذين عادةا ما يحضرون مجموعة الرعاية بالمدرسة.  البقاء في المنزل. يؤثر هذا أيضا

 

 .… في يومبصفتك أحد األبوين فإنه يجب عليك اآلن إجراء اختبار ثان على ابنك  

 

 يجري تنفيذ االختبار بالشكل التالي:

 

 لقد تلقيت أنت أو طفلك مواد االختبار الالزمة إلجراء االختبار الثاني )مسحات فردية في أنبوب( منا.

 

ا بمص الماسحة )المصاصة( لمدة  …الساعة . يقوم األطفال 1   ثانية. 30صباحا

 

الذي يُغلق جيداا بإحكام. وبعد ذلك يرجى ربط األنبوب الصغير باسم . يتم إرجاع العصية بعد ذلك إلى األنبوب الصغير 2

 ابنك.

 

 .…لدىفي يوم ... إلى المدرسة، وسلّمها  الساعة .... يرجى إحضار األنبوب الصغير في موعد أقصاه 3

 

تقييمها وتحليلها  يتم إرجاع جميع العينات الفردية من المجموعة التي ثبتت إصابتها من المدرسة، إلى المختبر، حيث يتم

هناك. يرجى إبقاء طفلك في المنزل حتى تتلقى المزيد من المعلومات / التعليمات من المدرسة و / أو اإلدارة المختصة )مثل 

 مكتب الصحة(.

 

 في هذا الموضع تمت اإلشارة إلى أنه في حالة ظهور أي صعوبات )على سبيل المثال، فقدان / تأخر تسليم الماسحة الفردية؛ 

إذا لم يتم التعرف على الطفل المصاب؛ في حالة تلف الماسحات الفردية؛ إذا تم تطبيق االختبار بشكل غير صحيح(، تكون 

ا في هذا االختبار الالحق بالتوجه إلى طبيبة األسرة/ األطفال الخاصة بك حتى تتمكن من بدء  أنت بصفتك أحد األبوين ملزما

ي ذلك بدء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل وتحديد األشخاص الذين يمكن االتصال اتخاذ جميع الخطوات الالزمة )بما ف

بهم(. يمكن المشاركة مرة أخرى في حصص الحضور الحي أو في عروض الرعاية التي تقدمها المدرسة، على أن يتم 

 االلتزام بهذه االشتراطات وبعد تقديم نتيجة اختبار بي سي آر سلبية.

 

 

 التمنيات،مع أطيب 

 إدارة المدرسة 

 

 
 


