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المفھوم الخاص بإجراء االختبار السریع للمستضدات في المدارس 
 في بلدیة بریمن

 

 .   البنود األساسیة1
 

واالختبار الشاملة تتیح االختبارات السریعة استیضاح حالة العدوى داخل المدرسة وھذه االختبارات تعد جزًءا من استراتیجیة الحمایة 
والكاملة التي تتكون من عروض متنوعة لالختبار والتطعیم في مدینة بریمن. تم إعداد االختبارات السریعة للمستضدات بحیث یُمكن 

 نھم.تنفیذھا بصورة "بالغة السھولة" من قِبل جمیع الموظفین وأیًضا من قِبل التالمیذ والتلمیذات الصغار تحت إشراف معلمیھم وبدعٍم م
 

طرحتھا شركة  2-كوفید-ھي مجموعات اختبار سریعة لرصد مستضدات سارس SKBاالختبارات السریعة التي یتم إعدادھا بواسطة 
Lepu Medical.وجدیٌر بالذكر أن ھذا االختبار ُمستخدم في المدارس النمساویة منذ عدة أسابیع . 

 

الختبار في المقام األول األشخاص الذین بداخلھم كمیة كبیرة من ونتیجة اختبار المستضدات ھي نتیجة لحظیة. حیث یكتشف ا
الفیروس، ویطلق علیھم "الناشرون". إذا شارك نسبة أكبر من التالمیذ والتلمیذات والموظفین في إجراء ھذه االختبارات السریعة 

یُمكن إنشاء شبكة حمایة إضافیة قویة. من  -عل إلى جانب التطعیمات وإجراءات النظافة الصحیة الُمتبعة بالف -بصورة منتظمة، فعندئذ 
 الواضح أن ھذا یدعم تدابیر النظافة الصحیّة، لكنھ ال یُعد بدیًال لھا.

 

د بالنسبة للتالمیذ والتلمیذات دون السن القانوني، من الضروري تقدیم إعالن الموافقة المستنیرة من اآلباء / األوصیاء القانونیین. توج
فیة لآلباء / األوصیاء القانونیین والتالمیذ والتلمیذات حول سیر االختبار وھي متاحة على الصفحة الرئیسیة معلومات مھمة إضا

 ، ومترجمة كذلك إلى عدة لغات.SKBلمؤسسة 
 

حت خضع جمیع الموظفین إلى اختبار بشأن كیفیة إجراء االختبار قبل قیامھم بذلك. ویخضع التالمیذ والتلمیذات إلجراء االختبار ت
إشراف وتوجیھ الموظفین المدربین. یتم سحب العینة (باستخدام نكاشات قطنیة في منطقة األنف األمامیة) من حیث المبدأ من قِبل 

 الشخص المراد اختباره (حتى التالمیذ والتلمیذات یقومون بذلك بأنفسھم).
 

 . وتوثّق االختبارات داخل المدرسة.IBبالتعاون مع  SKBویتم توفیر االختبارات السریعة المطلوبة للمدارس من قِبل 
 

 .   االختبارات السریعة للموظفین2
  المشاركة في االختبارات السریعة التي تُعقد بصورةٍ دوریة ھو أمٌر تطوعي ومجاني لجمیع العاملین بالمدرسة، والھدف منھ

 ھو زیادة مستوى الحمایة.
 حتى مرتین في األسبوع. ویمكن المشاركة في االختبارات بشكل عام 
 .وجدیٌر بالذكر أن االختبارات المطلوبة والمقدمة ضمن لوائح مكتب الصحة ستبقى ساریة بالطبع 
  وقبل إجراء االختبار ألول مرة، یتلقى جمیع الموظفین تعلیمات / توجیھات حول كیفیة استخدام االختبار من قِبل موظفین

 مدربین.
 إیجابیة في اختبار المستضدات، فیجب علیھ الخضوع على الفور للعزل المنزلي. وبعد ذلك،  إذا جائت نتیجة اختبار الموظف

على الفور لتأكید نتیجة اختبار المستضدات. وحتى تظھر نتیجة ھذا االختبار، یتم اتباع اإلجراءات المعتادة  PCRیُجري اختبار 
 نون الحمایة من العدوى.من قا 35المنصوص علیھا وإبالغ مكتب الصحة وفقًا للمادة رقم 

  إذا جاءت نتیجة اختبارPCR .سلبیة، فیمكن إنھاء إجراءات الحجر الصحي 
 

 .   االختبارات السریعة للتالمیذ والتلمیذات3
 .المشاركة في االختبارات السریعة الدوریة ھو أمٌر تطوعي ومجاني لجمیع الطالب والغرض منھ ھو زیادة مستوى الحمایة 
  بالتالمیذ والتلمیذات دون السن القانونیة، یجب الحصول على إقرار الموافقة المستنیرة من الوصي القانوني فیما یتعلق

 للمشاركة في االختبارات السریعة.

عضوة مجلس الشیوخ 
 لألطفال والتعلیم



 .عادة ما تُجرى االختبارات من قِبل التالمیذ والتلمیذات في الفصل أو مجموعة التعلم أو المجموعات الصغیرة بداخل المدرسة 
 س االبتدائیة ومراكز الدعم، تُجرى االختبارات السریعة بشكل عام مرتین كل أسبوع في بدایة الحصص الدراسیة.وفي المدار 
  أما في المدارس ذات اللوائح التي تنص على حضور نصف المجموعة، یجرى بشكٍل عام اختبار واحد كل أسبوع في بدایة

 ة.الیوم األول من الحصص الدراسیة بداخل المجموعة الصغیر
  كما یُمكن إجراء عدد أكبر نسبیًا من االختبارات بحسب االحتیاج، على سبیل المثال لتأمین االمتحانات التحریریة أو

 االختبارات الھامة ومھام العمل في الفصول الدراسیة
 لى الخصوصیة، یتم إجراء االختبارات تحت إشراف. وتم توجیھ الشخص المعني حول كیفیة إجراء االختبار مسبقًا. وحرًصا ع

 یمكن الحیود عن ذلك في بعض الحاالت الفردیة، بناًء على طلب ولي األمر.
  .بشكٍل عام، ال یتم توفیر أي مادة واقیة لالستخدام الشخصي عند إجراء االختبارات الذاتیة للمستضدات 
 یة، وفي ذلك الصدد یوجھھم معلمیھم لتنفیذ ویحتاج األطفال األصغر سنًا عادةً إلى المزید من الدعم عند إجراء االختبارات األول

 االختبارات بشكل مستقل.
 .یتعلق األمر صراحةً وحصریًا باإلرشاد واإلشراف. وال یُسمح للمعلمین بإجراء االختبار على التالمیذ والتلمیذات 
  ًا على إجراء االختبار بشكل إذا كان التالمیذ والتلمیذات، بسبب وضعھم الجسدي أو العقلي، غیر قادرین أو غیر قادرین جزئی

مستقل تحت إشراف، یمكن إجراء االختبار بواسطة طاقم ُمدّرب طبیًا داخل المدرسة أو من قبل أولیاء األمور في المنزل 
 بموجب موافقة ولي األمر.

 .یتم توثیق عدد االختبارات ونتائجھا 
 

 في حالة نتیجة االختبار اإلیجابیة:
إذا جائت نتیجة اختبار المستضدات الخاصة بالتلمیذ أو التلمیذة إیجابیة، یتم عزلھ على الفور ومن ثّم إبالغ الوالدین أو األوصیاء 

على  PCRإلجراء اختبار  SKBالقانونیین. لتأكید نتیجة اختبار المستضدات، یتم تحویل الشخص المعني إلى الخط الساخن لمؤسسة 
من  35تیجة ھذا االختبار، یتم اتباع اإلجراءات المعتادة المنصوص علیھا وإبالغ مكتب الصحة وفقًا للمادة رقم الفور. وحتى تظھر ن

 قانون الحمایة من العدوى.
 

 . نقاط تكمیلیة4
 

ختبار ولم یمر على إصابتھم بھ مدة أكثر من ستة أشھر لن یخضعوا إلى اال 19-األشخاص الذین أُصیبوا بالفعل بعدوى فیروس كوفید
 الذاتي للمستضدات.
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