
 
 

 
 معلومات عامة حول "اختبار المصاصة"

 
 أعزائي اآلباء،

 
قبل في جمیع المدارس من  Siemens Healthcare GmbHبعد عطلة عید الفصح مباشرة، تم توفیر االختبارات الذاتیة من شركة 

والحد من انتشارھا. وتدرك  في مرحلة مبكرة SARS-CoV-2والیة شمال الراین وستفالیا، حتى یمكن اكتشاف اإلصابات المحتملة بفیروس 
ي وزارة شؤون المدارس والتعلیم أن ھذه االختبارات ال یمكن إجراؤھا بالشكل األمثل بسبب طریقة استخدامھا في مدارس التعلیم األساسي وذو

 االحتیاجات الخاصة.
 

توفرة حالیًا في المدارس، بتقدیم حل متوافق مع الفئة لذلك فإن وزارة شؤون المدارس والتعلیم قامت، بالتوازي مع شراء االختبارات الذاتیة الم 
العمریة وال یضر باألطفال ومخصص للمدرسة من أجل اختبار اإلصابة بفیروس كورونا. وخالل األشھر القلیلة الماضیة عملت المستشفى 

طریقة االختبار ھذه تمت مراجعتھا للتأكد الجامعي في كولونیا على تطویر طریقة اختبار مخصصة للتطبیق على األطفال في مجموعات أكبر. و
 من جدواھا، وھي متاحة اآلن للتطبیق في مدارس التعلیم األساسي وذوي االحتیاجات الخاصة.

 
كإجراء لمكافحة الجائحة في المدارس، فإن الحكومة الفیدرالیة تسعى إلى تحقیق عدة  2021أبریل  22مع قانون الحمایة من العدوى الصادر في 

، فیتم 2021أبریل  12من بینھا وجوب اختبار الطالب مرتین في األسبوع. باالستناد إلى قانون الرعایة الصحیة ضد كورونا الصادر في  أمور،
 في والیة شمال الراین وستفالیا إجراء اختبارین أسبوعیًا في المدارس.

اجات الخاصة للتحقق من وجود إصابات بفیروس كورونا، مرتین في لذلك یتم اختبار الطالب في مدارس التعلیم األساسي المدارس وذوي االحتی 
ار األسبوع في إطار مجموعة التعلم الخاصة بھم، وذلك من خالل "اختبار المصاصة" وھو اختبار بسیط یُجرى على اللعاب. یعد التعامل مع اختب

ثانیة. یتم تجمیع كل  30في إطار ھذا االختبار یمص الطالب ماسحة لمدة المصاصة أمًرا سھالً ومناسبًا لألطفال ومتوافقًا مع ھذه الفئة العمریة: و
 -غیر معروف أصحابھا  -الماسحات الخاصة بجمیع األبناء داخل مجموعة التعلم الواحدة، معًا في وعاء تجمیع، ثم یجري تقییمھا كعینة جماعیة 

تفاعل البولیمیراز المتسلسل (بي سي آر). وھذه الطریقة تضمن الحصول (تسمى "مجمع العینات") في نفس الیوم في المختبر باستخدام طریقة 
سل (بي على نتیجة اختبار موثوق بھا للغایة. وباإلضافة إلى ذلك فیمكن اكتشاف وجود عدوى محتملة لدى الطفل باختبار تفاعل البولیمیراز المتسل

 اإلصابة بسرعة أكبر.سي آر) أكثر من االختبار السریع، وھو ما یسمح بالتعرف على خطر 
 

 ماذا یحدث إذا كانت نتیجة اختبار العینات المجمعة سلبیة؟  •
الذین أجري علیھم  الحالة األكثر احتماال للنتیجة السلبیة الختبار العینات المجمعة في الحیاة الیومیة تعني أنھ لم تكن ھناك أي نتیجة إیجابیة لألبناء

 تكون ھناك أي استجابة من المدرسة. ستستمر الدروس المتناوبة بالشكل الذي تعرفھ. لن االختبار في المجموعة. وفي ھذه الحالة
 

 ماذا یحدث إذا كانت نتیجة اختبار العینات المجمعة إیجابیة؟ •
بفیروس إذا كانت نتیجة اختبار العینات المجمعة إیجابیة، فھذا یعني أن ھناك شخص واحد على األقل في المجموعة نتیجتھ إیجابیة ومصاب  

SARS-Cov-2 وفي ھذه الحالة سیقوم المعمل بإخطار المدرسة. وعندئذ ستقوم المدرسة على الفور بإبالغ أولیاء أمور األبناء المعنیین .
درسة. معبر سالسل اإلبالغ المتفق علیھا. ومع ذلك فقد یحدث ألسباب تنظیمیة أال یتم تقدیم المعلومات حتى الیوم التالي في الصباح قبل بدء ال

ختبار سیتم إخطارك في رسالة منفصلة باإلجراء اإلضافي والخطوات التالیة المقرر اتخاذھا في ھذه الحالة. إذا ما استدعى األمر ضرورة إجراء ا
ضطرار ثاٍن، فسوف یحصل ابنك على أداة اختبار منفصلة إلجراء ھذا االختبار في المنزل، كإجراء احترازي بحت. یضمن ھذا اإلجراء عدم اال

 إلى كشف الطفل الواحد المصاب في المجموعة، وبالتالي عدم خرق حقوقھ الشخصیة.
 

في ھذا الموضع تمت اإلشارة بوضوح إلى أنھ في حالة ظھور أي صعوبات في االختبار الالحق، تكون أنت بصفتك أحد األبوین ملزًما بالتوجھ  
كنھم بدء اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة (بما في ذلك بدء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل إلى أطباء األسرة/ األطفال الذین تتعامل معھم حتى یم

وتحدید األشخاص الذین یمكن االتصال بھم). في ھذه الحالة یمكن المشاركة مرة أخرى في حصص الحضور الحي أو في عروض الرعایة التي 
 ي آر سلبیة.تقدمھا المدرسة، على أن یتم تقدیم نتیجة اختبار بي س

 
للحصول على مزید من المعلومات حول اختبار المصاصة، بما في ذلك األفالم التوضیحیة، یمكنك زیارة البوابة التعلیمیة: 

http://www.schulministerium.nrw.de 
 

سیساعدنا جمیعًا على احتواء حاالت العدوى بشكل أفضل وفي نفس الوقت یمنحك أنت وأطفالك  نعتقد أن ھذا االختبار، وھو سھل وسریع التطبیق،
ظاًما عندما أكبر قدر ممكن من األمان للتعلم في المدرسة. وھذا أیًضا من شأنھ أن یفتح الطریق أمام طالبنا ولكم كآباء لیكونوا أكثر موثوقیة وانت

 یتعلق األمر بالذھاب إلى المدرسة.
 

 مزید من األسئلة ال تترددوا في االتصال بنا.ل 
 

 مع أطیب التمنیات،
 إدارة المدرسة 
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