
               





          


   


        


                 




 


                    

                     


            

                     

                     

                 


        

              

                    


            

                

 PoC دةاضلاماجسلا اربتخا يقرط عن سةالدر في تياذصحبف مايلقا على ةفقاولاب لدلءا

Übersetzt ins Arabische durch Dr. Lotfi Toumi 

ليفط ومقي أن لىع تيقفاوم عن لنأع له،فسأةيضالم / يضالم يّنإ

 1 _____________________________دليال اريخت،:_____________________________السم

 PoC. ةداضال امسجال ارختبا يقرط عن تيذا فحصب

):يفيك حداو قمر ( ليتالا لاّوجلا أو تبّاثلا تفلهاا قمر عبر ليفط وسرد اتقوأ اء أثن بي تصالال نيمك

_____________________________________________.1 

_____________________________________________.2 

َِلبِق من يضاأو ،ةسردال في نولعمي شخاصأَِلبِق من بقارُتو حرشُت ةسردال في الطفال بها ومقي تيلا ارختبلا اءجرإ قةيرط

ِ يهف ابم أصل ي بّردُم اونيك لم إن ذاه تي،ذالا ارختب لا اءجرإ يةفيك لىع ةسردالفرط من اقبسُم تدريبهمو مهداتمعا قعو شخاصأ

.نوعّوتطم دونمساعو نومّلعم ةّصاخ هم شخاصال لءهؤ . يّحصلا لاجال في مهلعم محكب ،ةيافلكا

ذاه في مكُلفط ركاشي لم ذاإنلكو . به امالقي لىع را بجم يسلمكَلفط ّن أ الحال ةعيببط نييع ذاه . اريختيا الصل في هو ارختبل ا

نهم بلطُيو س،وردلا في ةكراشالب له حسمُي ل نهفإ به، امق ارختب ل ةّينيحو ةّيبلس يجةتنب رِهتظسي أن يضاأ عيتطسي ول ارختبل ا

لةيدب ولبحل ةبطترُم اتممعلو عنو ارختبلا في ةكراشال فضر اتتبع عن يةفإضا اتممعلو لىع ولالحص منكيمك . ةسردال رة داغم

: www.schleswig-holstein.de/wirtestenفةقاثلاو وملعلاو نيوتكلا رة ازول ةينورتلكلا فحةلصا ذهه لىع

.اهِلاعمتساب موعملل (BfArM) ةيبلطا تاجتنالو يةدولل ليارديفلاُدهعال حُسمي ،ةّيتاذ اتارختبا ةسطاوب اّيرصح ملكفط ارختبا يقع

ي، لغبالا حدأ بةقارم حتت بها امالقي 18لـانِسَن ود ابشبو أطفال يضاأعيتطسي تيلا،ةّيتاذلا اتارختب لا ذههلاعمتسا في يسل

.نفلل ياملما زء جلا من ةنّيع خذأ عبر ىرْجُي تيذالا ارختبلا . يّحصرخطّيأ

.بها لءلدا دون تيذالا ارختبلاب امالقي نوعيتطسي مهّنأ لكذ ،ةقفاوالب لءللد حاجة في وا سيلونلغبالا ذيلم تلا 1

http://www.schleswig-holstein.de/wirtesten


                        

                 

                   


     

                      

                    

                 


         

                    

                 


          

                    

                  


                

                  

               


                


                


____________________________________  ____________________________ 

                                                                

                    

ل نلكو ،SARS-CoV-2 ناوروك وسريفب وىعد ولحص في اّيئدبَم اّشك فقط حريط ةداضال امسجال ارختبل ةّيباجيلا يجةتنلا

ار ختبا يجةتن انتك أن بعد ،يةبلس،ريثبك ةّقِد كثرأ هي تيلاو، (PCR) ارختبا يجةتننوتك أن داج رداولا من . لهاوحص تبُثي

.ةّيباجيإ لّولا في ةداضال امسجال

وىعد ار شانت منع يلبس في لذبُي الذي دوهج ال اتلبن من نةبل إل اقعالو في هي ما ةداضال امسجال ارختب ل يةبللسا يجةتنلا يضاأ

ًءانب ،اّيِلُك نانئطملا بغيني ل ح،ضأو رة ابعب أي ،ةّينيح يجةتن رلما يةنها في قىبت فهي ةّيبلس انتك إن و يجةتنلا ذهفه . انورولكا

عداالتبوةفانظلا عداقو عاّبتا في ةلصاوال جبي لكذلSARS-CoV-2. ناوروك وسريفب بَصُي لم ملكفط ّن أب يجة،تنلا ذهه لىع

.يةبلس ارختبلا يجةتن انتك لوو تىح،ةامّ لكما اءتدارو سديجال

 اكم ،PoC ةداضال امسجال ارختب ا يقرط عن ةسردال في تيذا فحصب امالقي لىعةقفاوال عن قتو كل في جع االتر منكيمك

ةسردلملحاسملا رطشبنوتك تيذالا فحصلا في ةكراشال . ةقفاوال حبس ةحظلمنًءادِتباَلبقتسُم ةقفاوال ذهه اءإلغ منكمكُي

.به امالقي بعد PoC ةداضال امسجال ارختبا يجةتن لىع فرعتلاب ّ

عن ةسردال في تيذا فحصبملكفط امقي لىعمتكقفاوم لىعًءانِب . سياردلا وميلاَةحيبص نممك قتو لّوأ في ارختبل ا اءجر إ يقع

كمارخبإ ور ف لكذو،همُلستب خرآ شخص فيلتكب أو ةسردال من ملكفط سلمبت ونمزتلت،PoC ةداضال امسجال ارختب ا يقرط

ÖPNV. ةيموعملا نقلال ئلساولاعمتسا عدم لةلحاا ذهه في ملكفط لىع بغيني . ةداضال امسجال ارختبل يةبيجاال يجةتنل با

نيونقالا ارلطانضم صبح أ امخدالست ذاهّنأ لكذ،اّيرورض يعد لم يةلشخصا اتانللبي نيونقالا امخدالست لىعةقفاوال لءإد

SchulG. وننقاب رهودبقلعتال ،”ناوروكو ةسردال „ ومسرم بجوبم لوفالك بةتجاسلل مزالر ذاه عبر أو ناهاّإم دونتج § 30

 ”.ناوروكو ةسردال „ وم سرم لىع يضاأ حتويي الذيو، DSGVO 13 وننقا سبح اتممعلو لىع حتويي الذي ابطالر (QR) يعةرلسا

.ملكفط سةردم من ملكضف من هاوبلطأ ت،نرتنال عبر تامولع ال ذهه لىع ولالحص ملك َن ستي لم ذاإ

 2)امِهْيَلِك أو (ْيَيلولا حدأ قيعتو اريخالت ،ناالك

.ْي نثلا امِهْيَعيقوت بلتط دهانع ،ْيَيلولا بي حاصل بخلف ملِع في ةسردال انتك ذاإ نلكو ،َْييِلولا حدأ قيعتو يفيك الصل في 2


