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إمكانية اإلختبارات المجانية  :لألطفال في دور الحضانة ومراكز الرعاية النهاريةاللوائح الجديدة بشأن الحجر الصحي 

 .بداية من اليوم الخامس
 

 سيداتي سادتي األعزاء

 األبوين و األولياء الشرعيون األعزاء

 

ية في والية بهذه المراسلة أريد أعالمكم حول اللوائح الجديدة للحجر الصحي لألطفال في دور الحضانة والرعاية النهار 

  .بريمن

 : 2021.09.17التوصيات بمؤتمر وزير الصحة سيتم تطبيقها في بريمن في 

وفقًا لذلك ، يمكن لألطفال الذين تم تحديدهم عن طريق دور الحضانة أو الرعاية النهارية كأشخاص على اتصال وثيق لحالة 

 .أيام 5باختبارهم مجانًا بعد إيجابية 

 

 :مثال

اختبار إيجابية لطفل بالرعاية النهارية أو دور الحضانة لطفلك . الطفل الذي ثبتت إصابته كان  كانت هنالك نتيجة .1

 .في الحضانة آلخر مرة يوم الخميس

تعلمك الحضانة بصفتك الوالد / الوصي القانوني أن طفلك كان على اتصال وثيق بالطفل الذي ثبتت إصابته  .2

 .الحجر الصحيإلى  تخبرك أن هذا هو سبب حاجة طفلك و بالفيروس

في هذه الحالة ، يمكن لطفلك العودة  .بعد آخر اتصال بالطفل المصاب اليوم الخامسفي  مجاًناطفلك اختبار يمكن  .3

  .إلى الرعاية النهارية أو دور الحضانة اعتباًرا من يوم الثالثاء إذا كان بإمكانه االستظهار بنتيجة اختبار سلبية
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إذا كنت تجري االختبار بنفسك مع  .سك في المنزل أو اصطحاب طفلك إلى مركز اختباريمكنك إجراء االختبار بنف

األطفال الذين لم  .فيرجى إحضار الشهادة المصاحبة معك إلى دور الحضانة Laien) اختبار ذاتي أو اختبار ( طفل

 .يوًما 14يتم اختبارهم يبقون في الحجر الصحي لمدة 

 

 دون تغييربالسلطات الصحية المسؤولة  تراتيبتظل 

 

 .نادي الرعاية النهارية تنطبق قواعد المدرسة االبتدائية على أطفالك في 

 

 

 مع أطيب التحيات 

 التوقيع  

 

 

 

 كاثرين بلومنهاغن 

 رئيس الديوان الوطني لمساعدة الشباب

 

 

 


