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إّني المضي  /المضية أسفله ،أعلن عن موافقتي على أن يقوم طفلي

السم ،_____________________________:تاريخ

اليلد_____________________________1

بفحص ذاتي عن طريق اختبار الجسام الضادة .PoC

يمكن التصال بي أثناء أوقات دروس طفلي عبر رقم الهاتف الثّابت أو الجّوال التالي )رقم واحد يكفي(:

_____________________________________________.1

_____________________________________________.2

طريقة إجراء الختبار التي يقوم بها الطفال في الدرسة ُتشرح وُتراقب من ِقبَ ِل أشخاص يعملون في الدرسة ،وأيضا من ِقبَ ِل
أشخاص وقع اعتمادهم وتدريبهم ُمسبقا من طر ِ
ف الدرسة على كيفية إجراء الختبار الذاتي ،هذا إن لم يكنوا ُمدّربي أصل بما فيه
صة معّلمون ومساعدون متطّوعون.
الكفاية ،بحكم عملهم في الجال الصّحي .هؤلء الشخاص هم خا ّ
الختبار هو في الصل اختياري .هذا يعني بطبيعة الحال أ ّن طفَلكم ليس مجبرا على القيام به .ولكن إذا لم يشارك طفُلكم في هذا
الختبار ول يستطيع أيضا أن يستظِهر بنتيجة سلبّية وحينّية لختبار قام به ،فإنه ل ُيسمح له بالشاركة في الدروس ،ويُطلب منه
مغادرة الدرسة .يمكنكم الحصول على معلومات إضافية عن تبعات رفض الشاركة في الختبار وعن معلومات ُمرتبطة بحلول بديلة
على هذه الصفحة اللكترونية لوزارة التكوين والعلوم والثقافةwww.schleswig-holstein.de/wirtesten :
يقع اختبار طفلكم حصريّا بواسطة اختبارات ذاتّية ،يسمحُ العهُد الفيدرالي للدوية والنتجات الطبية ) (BfArMللعموم باستعماِلها.
ليس في استعمال هذه الختبارات الذاتّية ،التي يستطيع أيضا أطفال وشباب دو َن ِ
سن الـ 18القيام بها تحت مراقبة أحد البالغي،
أّي خطر صحيّ .الختبار الذاتي ُيْجرى عبر أخذ عّينة من الجزء المامي للنف.

 1التلميذ البالغون ليسوا في حاجة للدلء بالوافقة ،ذلك أّنهم يستطيعون القيام بالختبار الذاتي دون الدلء بها.

النتيجة اليجابّية لختبار الجسام الضادة يطرح فقط ّ
شكا َمبدئيّا في حصول عدوى بفيروس كورونا  ،SARS-CoV-2ولكن ل
يُثبت حصولها .من الوارد جدا أن تكون نتيجة اختبار ) ،(PCRوالتي هي أكثر ِدّقة بكثير ،سلبية ،بعد أن كانت نتيجة اختبار
الجسام الضادة في الّول إيجابّية.
أيضا النتيجة السلبية لختبار الجسام الضادة ما هي في الواقع إل لبنة من لبنات الجهود الذي ُيبذل في سبيل منع انتشار عدوى
الكورونا .فهذه النتيجة و إن كانت سلبّية فهي تبقى في نهاية المر نتيجة حينيّة ،أي بعبارة أوضح ،ل ينبغي الطمئنان ُكِلّيا ،بناًء
صب بفيروس كورونا  .SARS-CoV-2لذلك يجب الواصلة في اتّباع قواعد النظافة والتباعد
على هذه النتيجة ،بأ ّن طفلكم لم ُي َ
لكمامة ،حتى ولو كانت نتيجة الختبار سلبية.
الجسدي وارتداء ا ّ
يمكنكم التراجع في كل وقت عن الوافقة على القيام بفحص ذاتي في الدرسة عن طريق اختبار الجسام الضادة  ،PoCكما
ُيمكنكم إلغاء هذه الوافقة ُمستقبَل ابِتداًء من لحظة سحب الوافقة .الشاركة في الفحص الذاتي تكون بشرط السماح للمدرسة
بالتع ّرف على نتيجة اختبار الجسام الضادة  PoCبعد القيام به.
يقع إجراء الختبار في أّول وقت ممكن صبيحَة اليوم الدراسيِ .بناًء على موافقتكم على قيام طفلكم بفحص ذاتي في الدرسة عن
طريق اختبار الجسام الضادة  ،PoCتلتزمون بتسلم طفلكم من الدرسة أو بتكليف شخص آخر بتسُلمه ،وذلك فور إخباركم
بالنتيجة اليجابية لختبار الجسام الضادة .ينبغي على طفلكم في هذه الحالة عدم استعمال وسائل النقل العمومية .ÖPNV

إدلء الوافقة على الستخدام القانوني للبيانات الشخصية لم يعد ضروريّا ،ذلك أ ّن هذا الستخدام أصبح ضمن الطار القانوني
إما هنا أو عبر هذا الرمز للستجابة
الكفول بموجب مرسوم „الدرسة وكورونا” ،التعلق بدوره بقانون §  .SchulG 30تجدون ّ
السريعة ) (QRالرابط الذي يحتوي على معلومات حسب قانون  ،13 DSGVOوالذي يحتوي أيضا على مرسوم „الدرسة وكورونا”.
إذا لم يتس َن لكم الحصول على هذه العلومات عبر النترنت ،أطلبوها من فضلكم من مدرسة طفلكم.
____________________________
الكان ،التاريخ

____________________________________
توقيع أحد الولَيْي )أو

هما(2
ِكَلْي ِ

 2في الصل يكفي توقيع أحد الوِلَيْي ،ولكن إذا كانت الدرسة في ِعلم بخلف حاصل بي الولَيْي ،عندها تطلب توقيَعْيِهما الثنْي.

