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الفحص السريع لكورونا في مدارس روتنبورغ

,إلى االولياء االعزاء ،إلى المدراء و المعلمين المحترمين
مدينة روتنبورغ تعرض بصفة منظمة الفحص السريع لكورونا في كل المدارس إبتداء من يوم اإلثنين
١.٣.٢٠٢١
اعزائ أولياء التالميذ ،بموافقتكم سيتم فحص اوالدكم في المستقبل مرة إلى مرتين في االسبوع من طرف طاقم
.مدرب و ذلك ال يكلفكم اي شيء
إلى االن ليس مقررا ان يقوم التالم يذ بالفحص بانفسهم .لكن إذا تاكد لنا من خالل التجارب ان الفحص
.الشخصي بتوجيه من اإلدارة ممكن .فسيقوم المعلمون و التالميذ بذلك لوحدهم
نأمل في مشاركة واسعة لكي نتعرف بسرعة على االصابات بكورونا حتى بدون أعراض.رجاء االخذ بعين
االعتبارانه كلما زادت نسبة المشاركة كلما زادت نسبة الحماية لكل االشخاص الذين يتعلمون و يعملون في
مدارسنا  .إن الفحص السريع الوالدكم و لكل العاملين يؤدي الى فتح المدارس بصفة كاملة .و ايضا يساعدنا
 .الفحص في التعرف على االنواع الجديدة من كورونا
..بالتأكيد مشاركتكم ليست إلزاما ،كما يمكنكم التراجع عن موافقتكم في اي وقت
.إن الفحص لكل المعلمين و العاملين في المدارس على حد سواء
منذ  ٨.٢.٢٠٢١لكم ايضا االمكانية ان تتلقوا الفحص المجاني في مركز الفحص البلدي بدار الشباب كالوزه و
.ايضا في ارغنتسينغن ,الرجاء اخذ العرض بعين االعتبار
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هنا بعض االجابات على اسءلة محتملة

E-Mail: stephan.neher@rottenburg.de

اين و كيف يتم الفحص ؟
في كل المدارس ستجهز غرف للفحص بطاقم طبي كي يتم فحص التالميذ و العاملين
هل هناك اعراض جانبية اثناء الفحص او اخطار أخرى؟االتصال الجسمي يتم فقط عن طريق قطن معقم و
.رفيع يتم إدخاله في االنف  .مزعج نوعا ما لكن ال يسبب اي خطر
هل يتم اخذ المعلومات الشخصية و حفضها؟ يتم حفضها من طرف المدرسة فقط من االولياء اللذين
صرحوا بموافقتهم حرصا على عدم وقوعها بين ايدي غريبة  .المشاركة في الفحص و نتاءجه ال يتم توثيقها
في السجل
ماذا يحدث عندما يكون الفحص إيجابيا ؟ إن الفحص االيجابي ما هو اال إشارة الى إصابة بكورونا محتملة
 .احيانا تكون النتاءج االيجابية خاطءة .لذلك اي نتيجة ايجابية يتبعها فحص كامل  .و عندما يكون الفحص
 ..ايجابيا يتم إعالمكم من طرف اإلدارة
هل عندكم اسءلة إضافية ؟ الرجاء االتصال بإدارة المدرسة
نرجو منكم تقبل العرض بكثرة  ،ساعدونا كي تبقى نسبة االصابة في المنطقة قليلة
تحياتي الودية

Stephan Neher

============================= الرجاء ملءها  ،فصلها ثم تقديمها

للسكرتيرة ====

تصريح بالموافقة
للمشاركة في الفحص السريع في إطار الدوام المدرسي
هنا أصرح بموافقتي بأن إبني/إبنتي
________قسم  _________________________________________,مدرسة
يتم فحصه بصفة منتظمة للتءكد من عدم إصابته بكورونا
____________________________
________

روتنبورغ________

_____________________________.

__________________________________________________

توقيع ولي االمر

