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2021أيار  12هامبورغ، في    

 

سنوات 3الذاتية الطوعية لألطفال من سن  فحوصاتمعلومات عن ال -جائحة كورونا   
 

 

 األهالي األعزاء،

كورونا  فحوصاتدوراً للحضانة النهارية في هامبورغ خبرات واسعة وجيدة في إجراء  19 تكونت لدى 2021أبريل 8منذ 

بمساعدة  األطفال ببساطة في المنزل فحصاألطفال أثناء الحضانة النهارية. تم  فحصل تجريبيكجزء من مشروع  فوريةال

 بإصابة هناك اشتباهما إذا كان بسرعة وبشكل موثوق التحديد  وكان من الممكنعالية الجودة  فحوصاتباستخدام  الوالدين

 .النهارية أكثر أمانًا وساهم بتقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى ةدور الحضاندى إلى جعل الطفل بفيروس كورونا. األمر الذي أ

 

 2021مايو 17من اعتباراَ  ستقوم دائرة الرعاية االجتماعيةلذلك . اقنطالتوسيع ب رغبنلهذه التجربة اإليجابية  لنتائجنظًرا ل

األسبوعي وذلك لجميع أطفال الحضانة النهارية في هامبورغ  فحصللتمكن من إجراء ال فوريةكورونا ال فحوصاتبتوفير 

 فحوصاتسنوات والذين التحقوا بالقسم التحضيري لدى دور الحضانة النهارية. سيتم الحصول على عينات ال 3بدًء من سن 

  .النهارية الخاص بكم ةدور الحضانمباشرة من 

الى دار الحضانة النهارية مع إبالغ دار الحضانة  المجيءفي المنزل مع طفلكم قبل  فحوصاتيمكنكم إجراء ال أمور، ءكأوليا

 .يتم بكل طوعي بحت وهو ليس شرًطا لحضور الحضانة فحوصات. استخدام الفحصالنهارية بنتائج ال

ية فائقة من الناحية بعنااختبارها  وقد تم   لكممجانية بالنسبة  فحوصات. الفحوصاتهذه ال حول عطائكم معلومات كافيةا دنو

 األنف. قدمةلمدة وجيزة جًدا في م فحصيجب إدخال عود ال ، فقطالطبية ومن السهل جًدا إجراؤها

يمكنه إجراء  -طفال الحضانة النهارية أل الحدوث بالنسبةمؤكد  أمر وهذا –له أن ادخل اصبعه في أنفه  طفل سبقإن أي 

 .بسهولة فحصهذا ال

 :بطريقة يسهل فهمهايوضح مقطع الفيديو ذلك 

-den-erklaert-https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben

https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0 coronatest/ و  

 يرجى مشاهدة هذه الفيديوهات.  

 

ويمكنهم بالتأكيد مساعدتك في حال وجود أسئلة  فحوصاتدور الحضانة النهارية معتادون أيًضا على إجراء هذه ال موظفوإن 

 .فحصحول كيفية اجراء ال

تكون دائًما مجرد مسحة  فحصألن نتيجة ال المعتادة،فال بد بالطبع من مراعاة قواعد النظافة  سلبية، فحصإذا كانت نتيجة ال

 السلبية. فحصآنية. يرجى أيًضا إبالغ دار الحضانة النهارية الخاص بكم بنتيجة ال
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 دار الحضانة النهارية الخاص بكم على الفور.  نطلب منكم إبالغ إيجابي، فوريال فحصإذا تبين أن ال

  ويمكنكم في هذه الحالة أيًضا االتصال بطبيبكم. وهو أكثر دقة أر،بي سي  فحصسيحتاج طفلك بعد ذلك إلى 

  .سمح له بمغادرة المنزل إال بغطاء الفم واألنفيجب أن يبقى طفلكم في الحجر الصحي وال ي   النهائية،لحين صدور النتيجة 

بي سي آر المتسلسل مسؤول عن اإلبالغ عن أي شكوك أو حاالت إصابة إلى مديرية الصحة  فحصالطبيب الذي يجري 

 المسؤولة.

كم العودة فيرجى إبالغ دار الحضانة النهارية الخاص بكم ويمكن لطفل ،ةسلبيبي سي أر المتسلسل  فحصنتيجة  إذا تبين أن

فنسق الخطوات  أيًضا،سي أر المتسلسل إيجابيًا  بي فحصالحضانة النهارية إذا لم يعد طفلكم مريًضا. أما إذا كان  إلى دار

 التالية مع إدارة الصحة المسؤولة.

باإلضافة إلى رسم توضيحي حول التعامل مع  فوريةكورونا ال فحوصاتلقد قمنا بتلخيص رسالة معلومات عن عدم ضرر 

 مع هذا الخطاب. ورفقناهوتنفيذها نيابة عنكم  فحوصاتال

 

 .فوريةنأمل أن تشعر بالسعادة أنت وأطفالك أثناء إجراء فحوصات كورونا ال

 يمكننا معًا أن نجد الطريق للعودة بشكل تدريجي إلى حياتنا الطبيعية. 

 
 مع تحياتنا القلبية

 
ك بانجةدير .د  

 
 


