
 نتیجه مثبت آزمایش گروهی

 
 

 والدین عزیز گروه یادگیری کالس ...،
 

در گروه فرزند شما )نام گروه( انجام شد و « )آزمایش آب نبات چوبی( Lolli-Test»دیروز/امروز آزمایش گروهی با 

  مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 فرزند شما به آن تعلق دارد مثبت بوده است. آزمایشگاه به ما اطالع داده است که نتیجه آزمایش دست جمعی گروهی که

تواند خود کودک لزوماً بیمار نیست ولی می این بدان معنی است که حداقل یک کودک در گروه به کرونا آلوده است.

 افراد دیگر را آلوده کند.

  

ن گروه باید در خانه تا زمانی که در فرآیند آزمایش مجدد مشخص شود که دقیقاً چه کسی مبتال است، همه کودکان ای

  کند.شوند نیز صدق میاین امر در مورد كودكانی كه معموالً در گروه مراقبت مدرسه حاضر می بمانند.

 

 شما به به عنوان والدین باید اکنون آزمایش دوم را در تاریخ ... بر روی فرزند خود انجام دهید.

 

 شود:این آزمایش به شرح زیر انجام می

 

  اید.گیری در یک لوله( را از ما دریافت کردهفرزندتان اقالم مورد نیاز برای آزمایش دوم )چوب نمونهشما یا 

 

 مکند.گیری )آبنبات چوبی( مربوطه را میهای نمونهثانیه چوب 30فرزندان شما صبح روز ... به مدت  .1

 

سپس لطفاً لوله را با نام فرزند خود  بندید.را میگیری را دوباره درون لوله قرار داده و درب لوله سپس چوب نمونه .2

 برچسب بزنید.

 

 لطفاً لوله را حداکثر تا ساعت ... مورخ ... به مدرسه بیاورید و تحویل ... بدهید. .3

 

برد و در آنجا مورد های جداگانه از گروهی که نتیجه آزمایش مثبت داشتند را دوباره به آزمایشگاه میمدرسه تمام نمونه

های بیشتری از مدرسه و یا مقام صالح )به لطفاً کودک خود را تا زمانی که اطالعات/دستورالعمل دهد.ارزیابی قرار می

  اید، در خانه نگه دارید.عنوان مثال اداره بهداشت( دریافت نکرده

 

گیری/تأخیر در تحویل جا دارد اشاره کنیم که در صورت بروز هرگونه مشکل )به عنوان مثال از گم کردن چوب نمونه

، در این آزمایش دوم گیری؛ انجام اشتباه آزمایش(گیری؛ عدم شناسایی کودک آلوده؛ آسیب دیدن چوب نمونهچوب نمونه

های الزم را شما به عنوان والدین موظفید با پزشک عمومی یا متخصص اطفال خود تماس بگیرید تا بتوانند تمام گام

در این شرایط، شرکت مجدد در  اند(.، شناسایی افرادی که در تماس بودهPCRشروع کنند )از جمله انجام آزمایش 

 امکان پذیر است. PCRپس از ارائه نتیجه منفی آزمایش های مراقبت مدرسه تنها های حضوری یا در گزینهکالس

 

 

  با تقدیم احترامات،

 مدیریت مدرسه

 

 
 


