
Abs./Logo Schule

إقرار بالومافقة على الشماركة في اختبارات كورونا السريعة

البأاء والمأهات وأولياء المأور العأزاء،

نكقدم فكي مأكدرسكتنا اخكتبارات ككورونكا السكريكعة بأكصفة مأكنتظمة. إذا حكصلنا عأكلى مأكوافكقتكم، فكيمكن لطأكفالككم
الكمشارككة فكي اخكتبار ككورونكا السكريكع مأكرة أو مأكرتكين أسكبوعأكيّا، وذلكك تكحت إشكراف الكمختصين. لكن يُككلّفُكُم
ذلكك أي مأكصاريكف. نكأمأكل أن يككون عأكدد الكمشارككين ككبيرا، ككي يكمكننا أن نكعثر عأكلى جكميع حكالت الصإكابأكة

بأكورونا مأبكرا، حتى ولو كانت بأدون أي أعأراض مأرضية.

 ككلما زاد عأكدد الكمشارككين، زادت درجكة المأكان والسكلمأكة لككل مأكنتضضضعوا فييي اعتتتباركممم:نرررجووو أن
يكعملون ويكتعلّمون فكي مأكدرسكتنا. وهككذا تكساهكم مأكشارككة أطأكفالككم فكي الخكتبار فكي أن تكفتح الكمدارس
أبأوابأها بأصورة كامألة في المستقبل القريب. وتكتسب هذه الختبارات الحترازية أهمية كبيرة بأسبب ظهور

سللت جديدة مأن فيروس كورونا أشد عأدوى وخطورة. 

المشاركة ليست إجبارية. ويمكنكم التراجع عأن الموافقة في أي وقت في المستقبل.

هنا بأعض الجوبأة عألى بأعض السئلة المحتملة. 

ما هي اختبارات الجأسام الضمادة؟
، بأكمبدأ مأكشابأكه لكعمل2تكعمل اخكتبارات الجكسام الكمضادة، الكتي تككشف عأكن بأُكنى بأكروتكين فكيروس سكارس ككوفكيد

 الجكزء المأكامأكي مأكناخكتبارات الحكمل. لهكذا الكغرض تُكؤخكذ عأكينة مأكن مأكسحة يكقوم بأكها مأَكنْ يجكري الخكتبار بأكنفسه فكي
 مأكوجكودا فكي الكعينة، تكتفاعأكل أجكزاء بأكروتكين الكفيروس مأكع شكريكط2فكتحتي النكف. إذا ككان فكيروس سكارس ككوفكيد

 دقيقة. 15الختبار، ويحدث تغيّر في لون شريط الختبار. يمكن فحص نتيجة الختبار في خللا 

هل توجد أعراض جانبية أو أي مخاطر أخرى للخاتبارات السريعة؟
ل توجد أي أعأرض أو مأخاطأر. يُجرى الختبار عأن طأريق عأود قطني رفيع مأُعقّم، يُدخله أطأفالكم بأأنفسهم في

 سم. وعأادة ل يسبب ذلك للطفل شعورا مأزعأجا. ول توجد أي مأخاطأر للتعرض لي إصإابأة.3 إلى 2أنوفهم بأعمق 

هلل طففلي لييس مصصابااً بككوروناا لوو كاانتت نتتيجة الخاتتبار سللبية؟
. هكذا يكعني أن الكنتيجة السكلبية ل تكعنيPCRفكي الكعموم يككون اخكتبار الجكسام الكمضادة أقكل مأكوثكوقكية مأكن اخكتبار

%. اخكتبار الجكسام الكمضادة لكيس إل لكقطة لحكظية، فكقد100 بأنسكبة2ضكمانكة عأكدم وجكود إصإكابأكة بأكسارس ككوفكيد
تككون الكنتيجة فكي الكيوم الكتالكي مأكختلفة، إذا ككان الكفيروس، عأكلى سكبيل الكمثالا، فكي طأكريكقه لكلنكتشار فكي الكجسم.

وهذا يعني أنه يجب اللتزام بأجميع قواعأد الوقاية حتى لو كانت النتيجة سلبية. 

جرى الخاتبار؟ كيف وأين يُ
يجري الطأفالا الختبار بأأنفسهم في المدرسة، وذلك تحت إشراف وتوجيه مأختصين تلقوا تدريبا.

هل يتم تسجيل وحفظ بيانات شخصية؟
ل تقوم إدارة المدرسة بأتسجيل أي شيء سوى أسماء الطأفالا الذين وقّع أبأاؤهم/أمأهاتهم القرار بأالموافقة، كي

ل يشارك في الختبار إل هؤلء الطأفالا. ول يتم تسجيل أي بأيانات خاصإة بأالمشاركة ذاتها أو نتائج الختبارات.

ماذا يحدث لو كانت نتيجة الخاتبار إيجابية؟
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تشكير الكنتيجة اليكجابأكية إلكى مأجكرد احكتمالا وجكود حكالكة إصإكابأكة بأككورونكا. فكأحكيانكا تُكسْفِر الخكتبارات السكريكعة عأكن نكتيجة
. لكو حكدث وككانكت نكتيجةPCR  لكلخكتبار السكريكع بأكاخكتبارإيكجابأكية غكير صإكحيحة. لكذا يكجب دومأكا الكتأككد مأكن الكنتيجة اليكجابأكية

 فسوف نبلغكم هاتفيّا عألى الفور. ،الختبار السريع إيجابأية

============================================================
يككككككُكككرجككككككككككى تككككعبككككئككككككة السكككككتكككمككككككككارة وتسكككككليكككمككككهككككا لكككسككككرتكككاريكككة

الكككمكككدرسككككككككة
============================================================ 

إقرار بأالموافقة عألى المشاركة في اختبارات كورونا السريعة في إطأار زيارة المدرسة.

أقر بأموجب هذا بأموافقتي عألى أن يشارك طأفلي
 في اختبارات كورونا_______________، الصف_____________________________

السريعة في المدرسة بأنفسه تحت إشراف المختصين.

 إيجابأية، أقر بأموافقتي عألى إبألغا مأكتب2إذا كانت نتيجة الختبار السريع لسارس كوفيد 
الصحة المختص بأجميع البيانات اللزمأة عأن طأفلي.

كما إنني عألى عألم بأأنه يتوجب عأليّ الحضور واصإطحاب طأفلي إلى البيت، إذا كانت
النتيجة إيجابأية. يمكنكم الوصإولا إليّ عأن طأريق رقم الهاتف

_______________________________________التالي

حُرر
بأتاريخ ______________ في ______________

______________
توقيع ولي المأر 


