
در مدرسه
 

• خود آزمایی های هفتگکی کرونا در مدرسه اجباری است. 
• اگر خود آزمایی در مدرسه مثبت باشد ، دانش آموز آسیب دیده از تدریس و استفاده از محل 

  مکتب توسط مدیریت مکتب حذف می شود.
• مدیریت مکتب به دانش آموز یا والدین توصیه می کند که موظفند بالفاصله آزمایش PCR  انجام  

  دهند.
 

راه خانه
 

• دانش آموز می تواند به طور مستقل به خانه برود یا توسط والدینش (پیاده ، بایسکل یا موتر) برداشت 
  شود.

• لطفاً از اتوبوس ، ترن و موارد مشابه استفاده نکنید! تا آنجا که ممکن است از تماس با افراد دیگر 
  اجتناب شود.

 

انجام دادن آزمایش PCR تست
 

• خود آزمایی مثبت باید بالفاصله با آزمایش PCR تست برسی شود.
• این کار را داکتر خانواده یا مرکز آزمایش می تواند انجام دهد. 

  مهم: قبل از این در تلفن به اون ها اطالع دهید که خود آزمایی در مدرسه مثبت بود.
• تا زمانی که نتیجه آزمایش کنترل PCR در دسترس نباشد ، دانش آموز باید خود را در خانه ایزوله کند. 

  این بدان معناست که شاگرد مجاز به تماس با افراد دیگر خارج از خانه خود نیست. 
• سعی کنید از تماس های غیر ضروری در خانه خود اجتناب کنید و اطمینان حاصل کنید که به شدت 

  به اقدامات بهداشتی و محافظت از عفونت پایبند هستید. انزوای داخلی دانش آموز مبتال فقط با نتیجه 
  منفی تست PCR خاتمه می یابد. فقط در این صورت است که دوباره شرکت در کالس مجاز است.
• در صورت مثبت بودن آزمایش PCR بخش بهداشت مطابق مقررات  قانونی  در مورد حفاظت از 

  عفونت اقدامات بعدی را انجام می دهد.            
 

کرونا تست مثبت در مدرسه    

Online findet ihr das KI auf unserer
Homepage www.ki-lippe.de, 
auf unserem Instagram-Account
@ki_kreislippe und dem 
YouTube-Kanal ki_kreislippe. 
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