
Eingang: Dienstgebäude: Bus / Straßenbahn: Sprechzeiten: 

An der Weide 50 An der Weide 50 Haltestelle montags bis freitags 

28195 Bremen Hauptbahnhof 

von 9:00 - 14:00 Uhr 

Die Senatorin für Kinder und Bildung Freie 
Hansestadt 
Bremen

Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen 

ለ  
ወላጆች ወይም ለህጋዊ አሳዳጊዎች 

Auskunft erteilt 
Landesjugendamt 

Zimmer  

Tel.0176 423 63465 

E-Mail:
helena.justa@
kinder.bremen.de

Mein Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
30 

Bremen, 26.08.2021 

የተከበሩ  

የተወደዳቹ ወላጆች ወይም ህጋዊ አሳዳጊዎች 

የበጋ እረፍት እየተጠናቀቀ ስለሆነ ተዘገተው የነበሩት መዋዕለ - ህጻናት እና ትምህርት ቤቶች በቅርብ ግዜ ወደተለመደው ግዜ 

አገለገሎታቸውን ይጀምራሉ። ይህንንም በማሰመልከት እኔ፣ የህጻናት ትምህርት እና እድገት ሴናተር፣ አስቸጋሊ ለሆነው ከበጋ እረፍት 

በውሃላ ላለው ግዜ በተቻለ መጠን በመዋዕለ - ህጻናት ወስጥ የኮሮና ቫይረስን ስርጭት እንዴት መከላከል እንደምንችል ላሳውቆት 

እወዳለሁ። የብሬመን ክልል የሮበርት - ኮክ - ኢኒስቲቲውትን (RKI) ምርምሮች በገመት በማሰገባት ያዘጋገው አዲሱ መሪሃ-ግብር 

እንደሚከተለው ነው። 

ከእረፈት በውሃላ ባሉት ወቅቶች (ከ 02.09.2021 – 23.09.2021) ልጆቾ በመውዓለ ህጻናቱ ስር በሳመንት ሁለት ግዜ „ሎሊ 

- ቴስት“ የታባለው ምርመራ ይዘጋጅላቸዋል።በዚህ መርመራ ላይ ልጆቾ 30 ደቂቃ ያሀል የመርመራ ሎሎፖፑን (ሎሊውን)

ይመጣሉ፣ ይህ ማለት በአፍ ወይም በአፍንጫ የሰጥ የነበረው ምርመራ ከዚህ በውሃላ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ሎሊውም 

ከተመጠጠ በውሃላ ወደ ላብራቶሪ ተልኮ ይመረመራል። መረመራው በእንድ የመውዓለ ህጻናት ክፍል / ግሩፕ በነጠላ የሚደረግ 

ነው። ስለዚህም ይህንን ቴስት ገፖልትተን ፒ.ሲ.አር - ሎሊ - ቴስት ተብሎ ይጠራል። ከእድሶ ስምምነት ጋ ቴስቱን  በወማዕለ - 

ህጻናቶ ውስጥ ያገኙታል። 

መዋዕለ - ህጻናቱ ከግሩፑ ውስጥ ፖዘቲቭ ውጤት ካለ፣ በሚቐጥለው ቀን ጠዋት ላይ ወጤቱን ያገኘዋል። 

ለምሳሌ: 

ምርመራው ሰኞ ጠዋት ከተካሄደ፣ ማክሰኞ ጠዋት ላይ ይክፍሉ / የግሩፑ ወጤቱ ይታወቃል። 
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መዋዕለ - ህጻናቱ የተወሰደው ምርመራ ከግሩፑ ውስጥ ፖዘቲቭ ከሆነ፣ ቤት ሄደው የሚመረምሩበት ናሙና / ሎሊ ከመዋዕለ ህጻናቱ 

ይሰጦታል።  

መዋዕለ - ህጻናቱ ከክፍሉ / ግሩፑ ውስጥ ፖዘቲቭ ውጤት ካለ፣: 

ገፖልትተን ፒ.ሲ.አር - ሎሊ - ቴስት በመዋዕለ - ህጻናቱ ከክፍሉ / ግሩፑ ውስጥ ፖዘቲቭ ውጤት ከሆነ፣ ይህንን በሚመለከት 

ወጤቱን መውዓለ - ህጻናቶ ያሳውቆታል። ልጆትም ዃረንቴና ማለትም እራስን እና ሌሎችን ለመከላከት ቤት ወስጥ መቆየት 

ይኖርበታል። ቤት ሲደርሱም ልጆትን በመመሪያው መሰረት በሎሊ - ቴስት መመርመር አለቦት። የመመርመሪያውን ናሙና

በሚቀጠለው ቀን እስከ 10:30 ባለው ግዜ መዋዕለ - ህጻናቶ ውስጥ ማስረከብ አለቦት። ከዛም ናሙናው ወደ ላብራቶሪው ተለኮ

እያናዳንዱ ልጅ ወጤት ይመረመራል። በዚህም ወቅት በእርግጠኝነት ልጎት የኮሮና በሽታ እንዳለብት እና እንደሌለበት ወይም 

„እንዳጋጣሚ“ ፖዘቲቭ ከሆኑ ሰዎች ጃር ተነካክቶ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ማወቅ ይችላሉ። 

በዚህ ደበዳቤ ላይ ከጽሁፉ በተጨማሪ ሲላዎ መብራሪያ ያገኛሉ። 

አሁንም በቀጣይነት ለልጆ ወይም ልጆቾ ቤት ውስጥ ምርመራ ማረግ ከፈለጉ መዋለ - ህጻናቶን አማከረው ምርመራውን መቀበል 

ይችላሉ። ምርመራው አሁንም ቤሆን በበጎ ፍቃደኝነት ላይ የተረኮዘ ነው።  

ከሰላምታ ጋር 
በኔ ፋንታ 

ቶማስ ጃብሎንስኪ 
የቅድመ ትምህርት ትምህርት ክፍል ፣ የሕፃናት ልማት እና የሙያ ልማት ክፍል ኃላፊ 
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የሁኔታዎችት ሂደት የሚያሳይ ስዕል 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Amharische] 


