
 اختبار المستضد الوقائي والتتبّع

 2022في المدارس منذ يناير 
 

 

يومي   يناير، يتم اختباره مرتين في األسبوع، 16إلى  3دارس منذ يناير. من الكرام، يستمر اختبار المستضد الوقائي في الم والدان حضرة ال
يناير، يتم إجراء االختبار مرة واحدة في األسبوع، يوم االثنين. تختص االختبارات باألطفال والتالميذ،  17االثنين والخميس. اعتباًرا من 

بالمرض. إذا لم يخضع الطفل لهذا االختبار، فيجب عليه ارتداء القناع طوال  سواء غير الملقحين أو الملقحين، وكذلك أولئك الذين قد مروا 
 عاًما، عليه ارتداء جهاز التنفس الصناعي. 15اليوم. إذا كان عمره أكثر من 

 

 اختبار مستضد إيجابي؟ ماذا تفعل إذا كان لدى طفلك 
 

 لالتصال بطبيب عام لتلقي طلب. ستعلمك المدرسة بكيفية إصدار طلب لطفلك. هناك خياران: ، فال داعي إيجابيًا إذا اجتاز طفلك اختبار المستضد 
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الطلب   رقم  على  تحتوي  قصيرة  نصية  رسالة  ستتلقى 
نقطة   أي  إلى  ستنتقل  الرسالة،  هذه  تلقي  بعد  اإللكتروني. 
المتسلسل   البوليميراز  تفاعل  اختبارات  بإجراء  تقوم  تجميع 

(PCR  من األماكن،  لبعض  بالنسبة  الطلب.  على  بناًءا   )
 الضروري حجز موعد أوالً. 

مستضد    باختبار  المدرسة  من  كتابيًا  تأكيًدا  الطفل  سيتلقى 
إيجابي. ستحضر هذا التأكيد إلى أي نقطة تجميع تقوم بإجراء  

من بناًءا على الطلب. بالنسبة لبعض األماكن،    PCRاختبار  
الضروري حجز موعد أوالً. التأكيد الذي تتلقاه من المدرسة  

ل  استخدامها  يمكن  شهادة  دخول ليس  الخدمات    صالحية 
 واألحداث أو للسفر. 

 
 https://crs.uzis.czعلى:  PCRبنقاط تجميع اختبار  على قائمةيمكنك العثور

 
 يعود طفلك إلى حصص الدراسة العادية.  ،سلبيًا PCRاختبار إذا كان 

 
 

 ؟ إيجابيًا  PCRاختبار ماذا تفعل إذا كان 
 

لطفلك إيجابية، فاتصل بطبيب األطفال. بعد ذلك، سيتم االتصال بك من قبل محطة النظافة اإلقليمية أو سيُطلب   PCRإذا كانت نتيجة اختبار 

 منك التتبّع الذاتي. 

 

لطفلك إلى المدرسة، سواء أكان االختبار في المدرسة أو على سبيل المثال إصابة   PCRينطبق االلتزام باإلبالغ عن نتيجة إيجابية الختبار 

 داخل األسرة. 

 

 زميل الدراسة اختبار مستضد إيجابي؟ ماذا يحدث عندما يجتاز 
 

 إذا حدث هذا أثناء اختبار يوم االثنين، فلن يحضر الطفل اإليجابي حصص الدراسة بعد ذلك. يبقى اآلخرون في المدرسة. 
 

ب إيجابيًا في اختبار المستضد يوم الخميس، يدخل الصف بأكمله في نظام اختبار البقاء. هذا يعني أن كل زميل في الصف  إذا كان أحد الطال

سلبية. في ذلك الوقت، يتم تطبيق إجراءات   PCRيخضع الختبار مستضد كل يوم، حتى يتلقى الطفل األصلي إيجابي المستضد نتيجة اختبار 

عاًما،   15عاًما، وارتداء جهاز التنفس الصناعي لمن هم فوق سن   15ارتداء القناع للتالميذ دون سن  -نظام خاصة على الصف بأكمله  

 متر عن اآلخرين واألطفال منفصلون عن الطالب اآلخرين.  1.5ومرحاض منفصل، عند تناول الطعام منفصلون بمسافة ال تقل عن 

 

 في المدرسة؟  19-يلتقي طفلك بشخص إيجابي في كوفيد ماذا يحدث عندما 
 

إيجابيًا. إذا قامت المدرسة بتمرير جميع المعلومات الضرورية إلى محطة النظافة   PCRفي المدرسة ، قد يلتقي طفلك بطالب اجتاز اختبار 
 .PCRاإلقليمية، فستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الطلب اإللكتروني وأمر الحجر الصحي وتعليمات اختبار 

 اتي، وال تتوقع مكالمة من مركز التتبّع.ليست هناك حاجة للتتبّع الذ
 

جهة االتصال خارج المدرسة، فستتلقى رسالة نصية قصيرة تطلب منك التتبّع الذاتي. في هذه الحالة، يرجى   إذا حدث خطأ ما أو كانت 

 استخدام خيار التتبّع الذاتي، فهذا سيسرع العملية برمتها بشكل كبير. 

https://crs.uzis.cz/

