
 إلى أولياء األمور

التحليل الدوري لفيروس كورونا للطالب والموظفين في المدارس. باعتبارك من أولياء األمور ستجد هنا جميع إجراء سنقوم ب

 المعلومات المتعلقة بالتحليل.

الشباب على إمكانية العيش بطريقة  ووجوب حصولهدف التحليل الجماعي أن يشعر الطالب والموظفون باألمان في المدرسة، 

طين لمحافظة أوسلو اكتشاف جميع المصابين في مرحلة مبكرة، وعزلهم، وتتبع المخاتريد طبيعية بشكل أسرع حتى أثناء الوباء. 

 إجراء التحليل بصورة منتظمة للطالب وللموظفين. المقربين، ووضعهم في العزل، وذلك عن طريق 

الصغير أعراض لفيروس كورونا أو تكون األعراض خفيفة، في الوقت نفسه فإن لديهم شبكة اجتماعية  الشباب تظهر علىعادة ال 

 آلخرين بسهولة من دون أن يشعروا أنهم هم أنفسهم مصابون. ينقلون العدوى لكبيرة. وهذا يجعلهم 

 

 تذكر:

 .يجري الطالب التحليل بشكل تطوعي 

  شتراك أبنائهم في التحليل الجماعي.أولياء األمور بالموافقة على ايُطالب ال 

 إجراء طفلك للتحليل. في هذه الحالة قم بإبالغ  ب أو عدم وجوبمور يمكنك إبداء رأيك حول وجوباعتبارك من أولياء األ

 معلم االتصال. 

 من  حتى إذا كان الطالب يجري التحليل بصورة منتظمة يجب أن يتخذ أولياء األمور اإلجراءات االحترازية للوقاية

 العدوى. 

 

 :هذه هي كيفية إجراء التحليل

  يقوم الطالب بإجراء التحليل لنفسه في الفصل.

طريقة التحليل التي تمتد عميقًا داخل األنف نة بطريقة شديدة السهولة إلجراء التحليل مقار هذهتؤخذ العينة من مقدمة األنف. 

 والحنجرة وهي التي كانت تجرى عادة لتحليل فيروس كورونا.

 دقيقة.  02-02هذه الطريقة المعروفة باالختبار الفوري، وهي تعني أن نتائج التحليل ستكون متاحة في خالل 

 

 سلبية؟ التحليل نتيجةماذا يحدث إذا كانت 

نتوقع أن أغلب نتائج التحليل تكون سلبية، وهو ما يعني أنه ال وجود لفيروس كورونا. وهنا يمكن للطالب إكمال دروسه واليوم 

 الدراسي بشكل عادي.

 

 ماذا يحدث إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية؟

 إذا كانت نتيجة تحليل شخص ما في الفصل إيجابية، يتم اتباع اآلتي:

  بأن هناك شخص مصاب في الفصل. ولكن بسبب قانون حماية  واإلبالغيقوم فريق التحليل بالتواصل مع إدارة المدرسة

 الخصوصية لن يتمكنوا من التصريح بهوية المصاب.

 المنزل  رسلوا إلىنتيجة التحليل وماذا تعني. يرتدي جميع من في الفصل الكمامة ويُ  تقوم إدارة المدرسة بإخبار الفصل عن

 . «االنتظار في العزل»إلى ما يسمى 

  ق التحليل بفريق تتبع العدوى الموجود في الحي إلخبارهم بهوية الشخص المصاب. فريأيًضا يتصل 

 جميع األشخاص المقربين المخالطين له.واصل فريق تتبع العدوى مع الشخص المصاب ومع يت 

 

  



 ماذا يحدث إذا كان هناك خطأ في التحليل؟

ذه الحالة تكون نتيجة التحليل غير حاسمة. وهذا يعني أنها ليست إذا حدث خطأ أثناء إجراء التحليل أو تفسير نتيجة التحليل، في ه

 إيجابية وليست سلبية.

في هذه الحالة يمكن أن يأتي شخص للمساعدة في إجراء التحليل ويقوم بإعادة التحليل للشخص أو األشخاص الذين كانت نتيجة 

 تحليلهم غير حاسمة. 

 

 االلتزام بالسرية

تم جًدا بحماية خصوصية كل طالب. إذا كانت نتيجة تحليل أحد الطالب إيجابية، لن يطلع أحد على هذه تلتزم المدرسة بالسرية وته

 النتيجة سوى الطالب وأولياء أمره. 


