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کودکان و خانواده برمندولتی   

16.12.2021 

 اطالعیه: خودآزمایی کودکان
 

 آزمایش بیشتر برای کمتر مبتال شدن به کرونا

 
 

 والدین عزیز،
 

.استمفید  می خواهیم به شما اطالع دهیم که چرا خودآزمایی برای کودک شما اطالعیهبا این   
 

 چرا خودآزمایی فرزندتان مهم است؟
به مهار ویروس کرونا کمک کنید و به طور منظم از خودآزمایی های رایگان برای  

فرزندان خود استفاده کنید. مخصوصاً هنگام مسافرت، باید مراقب فرزندان خود و 

 .سایر کودکان باشید
.گروه یا همگروهی امنیت می دهدآزمون ها به کودکان در یک   

خودآزمایی برای شناسایی عفونت در مراحل اولیه و جلوگیری از عفونت های بیشتر 

.مفید است  
است و بنابراین بسیار مهم است که به  فوری تیجه آزمایشنخودآزمایی همیشه یک 

روی کودک خود انجام دهید، حتی اگر هیچ عالمتی  را خودآزمایی این طور منظم

.نداشته باشد  
.اینگونه میتوانید به حفظ سالمت کودکان خود و دیگر کودکان کمک بکنید  

 
کدام خودآزمایی در مراکز کودک و خانواده ارائه می شود؟   
 

انتخاب خودآزمایی ها برای کودکان تایید شده، داوطلبانه بوده و تحت نظارت علمی 

شده اند. آنها برای کودکان خطرناک نیستند. اسمیر در حفره قدامی بینی گرفته می 

.شود  
در مراکز کودک و خانواده به صورت رایگان ارائه می  چوبه آزمایشخودآزمایی با 

 شود
 
 
 
 

 چگونه تست را به درستی انجام دهم؟
 

کودک خود انجام  برایآزمایش را شده لطفاً قبل از انجام آزمایش، دستورالعمل های مربوطه را بخوانید و با دست های شسته 

.دهید  
سانتی متر داخل بینی قرار می  2-1پنبه ای به عمق  چوبه آزمایشبینی مخصوصا برای کودکان مناسب است. چوبه آزمایش 

.گیرد  
 داخل ها، مهدکودکدر و آموزش، یک ویدیوی توضیحی در مورد نحوه انجام آزمایش  کودکان در صفحه اصلی سناتور

.صفحه اطالعات کرونا پیدا خواهید کرد . 
 
 

:یهاطالع  
 

:لینک زیر پیدا کنید شما می توانید ویدیو را در  
https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/ 
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für Kita-
Kinder? Jarno und Katja erklären es 
 

 

خودآزمایی منظم مهم 
!است  
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 چگونه می توانم خودآزمایی را برای فرزندم آسانتر کنم؟
فردی را برای فرزندتان مراحل آزمون . فضایی آرام برای خود و فرزندتان ایجاد کنید

هر بار به . لطفا بر خالف میل کودک آزمایش نکنید. توضیح دهید تا بفهمد چه اتفاقی می افتد

تست  ،بهتر است از قبل. انجام دهددر مرحله بعد باید  را فرزند خود نشان دهید که چه کاری

شان دهید که آزمایش روی توانید به فرزندتان ن یا می. امتحان کنیدبا بازی و نمایشی را با هم 

.کند خودتان چگونه کار می  
را نمایشی با یک عروسک یا روی یک اسباب بازی تست  بخواهد شاید کودک شما ابتدا

.بازی کند  
 

 
 هر چند وقت یکبار باید خودآزمایی کرونا روی فرزندتان انجام شود؟

شود های دوشنبه و پنجشنبه قبل از شروع مهدکودک در خانه انجام می خودآزمایی صبح  
 

بدهید، می توانید به عنوان استثنا در مرکز  آزمایش را انجاماگر فراموش کردید که در خانه 

.اینآزمایش را انجام دهیدکودک و خانواده   
بسیار مهم است که به طور منظم خودآزمایی ها را انجام دهید تا عفونت ها را در مراحل 

.محافظت کنید تاناولیه تشخیص دهید و به موقع از کودک  
 
 
 
 
 

 پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش چگونه رفتار کنم؟
. اگر جواب آزمایش مثبت باشد، فرزند شما اجازه حضور در مرکز کودک و خانواده را ندارد و مجبور است در خانه بماند

برایدر مرحله بعد، لطفا یک قرار مالقات . لطفاً فوراً از طریق تلفن به مرکز کودک و خانواده خود اطالع دهید  
مثبت پی سی آر  اگر نتیجه. تماس بگیرید 100 10 361این کار با  برای. کنید را بررسی بگیرید تا نتیجهپی سی آر  آزمایش 

. ددهیهم باید آزمایش  انخودت. بماند قرنطینهسپس فرزند شما باید در . است، لطفاً به مرکز کودک و خانواده خود اطالع دهید
.فرزند شما می تواند دوباره به مرکز کودک و خانواده مراجعه کنداگر نتیجه منفی بود،   

 
 بعد از جواب منفی آزمایش چگونه رفتار کنم؟

ه اگر نتیجه منفی بود، فرزند شما می تواند به مرکز کودک و خانواد

اگر در مورد نتیجه آزمایش شک دارید یا تست نامعتبر . مراجعه کند

.است، می توانید یک بار تست را تکرار کنید  
فوری است  نتیجه آزمایشلطفاً توجه داشته باشید که خودآزمایی فقط یک 

.و باید به طور منظم در روزهای دوشنبه و پنجشنبه تکرار شود  
 
 
 
 
 

یهاطالع  
طور رایگان در مرکز آزمون  توانید فرزندتان را به خودتان این آزمایش را روی فرزندتان انجام دهید، میخواهید  اگر نمی

.خود تماس بگیرید با متخصص اطفالیا در صورت نیاز . آزمایش کنید  
 

Copyright: METACOM Symbole © Annette Kitzinger  

 خودآزمایی مثبت است،

پی سی  لطفا برای آزمایش

 10100-361با شماره آر 

وقت تماس گرفته و 

.بگیرید  

فرزندتان را به 

خاطر شجاعتش 

.تحسین کنید  


