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 تعليمات حول الفحص السريع لألطفال المتواجدون في دور الحضانة النهارية 
 

سريع في فحص الفرصة لفحص أطفالهم بدًء من سن الثالثة مرة واحدة في األسبوع  من خالل  لألهاليتتاح  ،2021مايو  -أيار 17اعتباًرا من  .
انة االجتماعي عينات الفحوصات الالزمة مجانًا ويمكن للوالدين الحصول عليها من دور الحضالتكافل . تقدم هيئة ٢ -كوفيد  -المنزل لعدوى سارس 

 النهارية الخاصة بهم. الفحص اختياري
: لالطالع على كيفية اجراء الفحص، ننصح بمشاهدة مقاطع الفيديو التالية .   

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  
https://www.youtube.com/ تضمين / A0EqaSBurX0 و  

 .إجراءات الفحص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: غطاء القطارةالرابعةالخطوة   

بإزالة المسحة وضع غطاء القطارة بإحكام على  قم
 األنبوب

 الخطوة الثالثة: معالجة العينة
 

أدخل المسحة في األنبوب باستخدام المحلول المؤقت وقم بتدوير 
مرات على األقل. أثناء القيام بذلك، اضغط  6المسحة في المحلول 

األنبوب لمدة بالممسحة على جدار األنبوب. دع المسحة مستقرة في 
دقيقة ثم اضغط على قاع األنبوب بقوة. ثم قم بإزالة المسحة وضع 

 غطاء القطارة بإحكام على األنبوب

 الخطوة األولى: التحضير
 

)باستخدام لقّاطة الغسيل قم بتثبيت األنبوب في حامل 
مل( من المحلول داخل  0.3قطرات ) 10مثالً( واملئ 

 األنبوب

 الخطوة الثانية: أخذ العينات
 
خذ المسحة وأدخلها في أنف طفلك. لف المسحة خمس مرات. كرر 

 الشيء نفسه باستخدام نفس المسحة وفتحة األنف األخرى

 الخطوة الخامسة: شريط العينة
العينةقطرات في الفتحة المستديرة لشريط  4ضع اآلن   

 الخطوة السادسة: النتيجة
 

دقيقة 15يمكنك قراءة النتيجة بعد   

 معلومات مختصرة
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التعامل مع نتيجة االختبار كيفية  
 

األطفال يوم االثنين قبل ذهابهم إلى دار الحضانة النهارية وأيًضا عند ظهور األعراض التي قد تشير إلى اإلصابة فحص  ان يتميُفضل 
  ٢ -كوفيد  -بفيروس سارس 

  )انظر ادناه: االختبار السريع المتعلق بذلك) 
في دار الحضانة النهارية بتوثيق نتائج الفحص يقوم األهل بإبالغ دار الحضانة النهارية بنتيجة الفحص. يقوم الشخص المسؤول عن 

   االختبار بشكل سري
مراقبة االختبارات الذاتية السريعة لدور  -االجتماعي التكافل دائرة „إكسل معلومات لدور الحضانة النهارية: يرجى استخدام جدول 

سنوات 3الحضانة النهارية للموظفين واألطفال من سن   
على وجه الخصوص، يجب على الوالدين إبالغ دار الحضانة النهارية فوًرا بنتيجة فحص إيجابية حتى يمكن بدء فحص بي سي ار 

 المتسلسل للتأكد من االصابة
بي سي ارفحص بل يتم ذلك من قبل الطبيب أثناء  -ان يقوم الوالدين أو دار الحضانة النهارية بإبالغ مديرية الصحة  يال داع  

التالي مزيدًا من المعلومات حول االختبارات السريعة وكيفية التعامل مع أعراض المرض التوضيحييوفر الرسم 

إجراء اختبارات دورية وسريعة في المنزل دون 
  بدء فترةوجود أعراض مرة واحدة في األسبوع قبل 

( الحضانة )يوم اإلثنين مثالً  الرعاية لدى  

 خطرهناك  الحالي،في الوقت 
من أن يكون الطفل قد  ضعيف

٢ كوفيد سارسأُصيب بـفيروس    

ممكن  قد يكون الفيروس غيرو
 كشفه حاليًا وهذه مجرد حالة آنية

لذلك يجب االستمرار في مراقبة 
.صحة الطفل  

!نشكر لكم حسن تعاونكم   

 
يجب أن يبقى الطفل في المنزل حتى يمضي 

ساعة ٤٨على زوال األعراض مدة   
 

فإنه  الطفل،إذا ساءت األعراض لدى 
بي سي فحص إلجراء يتوجب تحديد موعد 

:آر المتسلسل وذلك  
األطفال،بعد استشارة هاتفية مع طبيب  .    

١١٦١١٧أو عبر رقم الهاتف  .   

 : جراء اختبارات ذاتية وسريعة من حين آلخر لوجود أعراض مثلإ   

درجة / حمى 37.5ارتفاع درجة الحرارة من  . 

 .الرشح أو السعال أو أي أعراض تنفسية أخرى. 

 .صداع و / أو آالم في الجسم

 .فقدان حاسة الشم و / أو التذوق

إسهال مراجعة، غثيان، . 
يتم التواصل معك من قبل  ولم المحيطة،أو إذا كانت هناك عدوى مؤكدة في المنطقة 

 وزارة الصحة ولكنك ترغب في إجراء فحص لطفلك

 
!اإلصابة بفيروس كورونا  

.األهل إبالغ دار الحضانة النهارية بنتيجة الفحص اإليجابي على .  

بأكملها يجب وضع الطفل في الحجر الصحي! كما يوصى بشدة أن تدخل األسرة  .
المنزل في عزلة طوعية في  

أر  المتسلسل خالل مراجعة  بي  سيفحص يجب أن يوافق األهل على متابعة  .
 الطبيب بسبب العدوى او لدى عيادة طبيب األطفال

 يمكن إجراء المواعيد عبر اإلنترنت على
https://eterminservice.de/ter- minservice  

١١٦١١٧أو عن طريق االتصال بالرقم   

ال يجوز للطفل مغادرة المنزل إال لفترة وجيزة بقناع .  

بي سي أر المتسلسلحص فوذلك من أجل إجراء    CPA / FFP2  
.ال يسمح باستخدام وسائل النقل العام المحلية .  

!يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من مديرية الصحة القريبة منك  

 إيجـــــابي سلبي سلبي


