
معلومات عامة حول "اختبار المصاصة" 

أعزائي اآلباء، 

بـعد عـطلة عـید الـفصح مـباشـرة، تـم تـوفـیر االخـتبارات الـذاتـیة مـن شـركـة Siemens Healthcare GmbH فـي جـمیع الـمدارس مـن قـبل 
والیـة شـمال الـرایـن وسـتفالـیا، حـتى یـمكن اكـتشاف اإلصـابـات الـمحتملة بـفیروس SARS-CoV-2 فـي مـرحـلة مـبكرة والحـد مـن انـتشارھـا. وتـدرك 
وزارة شـؤون الـمدارس والـتعلیم أن ھـذه االخـتبارات ال یـمكن إجـراؤھـا بـالـشكل األمـثل بسـبب طـریـقة اسـتخدامـھا فـي مـدارس الـتعلیم األسـاسـي وذوي 

االحتیاجات الخاصة. 

 لـذلـك فـإن وزارة شـؤون الـمدارس والـتعلیم قـامـت، بـالـتوازي مـع شـراء االخـتبارات الـذاتـیة الـمتوفـرة حـالـًیا فـي الـمدارس، بـتقدیـم حـل مـتوافـق مـع الـفئة 
الـعمریـة وال یـضر بـاألطـفال ومـخصص لـلمدرسـة مـن أجـل اخـتبار اإلصـابـة بـفیروس كـورونـا. وخـالل األشھـر الـقلیلة الـماضـیة عـملت المسـتشفى 
الـجامـعي فـي كـولـونـیا عـلى تـطویـر طـریـقة اخـتبار مـخصصة لـلتطبیق عـلى األطـفال فـي مجـموعـات أكـبر. وطـریـقة االخـتبار ھـذه تـمت مـراجـعتھا لـلتأكـد 

من جدواھا، وھي متاحة اآلن للتطبیق في مدارس التعلیم األساسي وذوي االحتیاجات الخاصة. 

مـع قـانـون الحـمایـة مـن الـعدوى الـصادر فـي 22 أبـریـل 2021 كـإجـراء لـمكافـحة الـجائـحة فـي الـمدارس، فـإن الـحكومـة الـفیدرالـیة تـسعى إلـى تـحقیق عـدة 
أمـور، مـن بـینھا وجـوب اخـتبار الـطالب مـرتـین فـي األسـبوع. بـاالسـتناد إلـى قـانـون الـرعـایـة الـصحیة ضـد كـورونـا الـصادر فـي 12 أبـریـل 2021، فـیتم 

في والیة شمال الراین وستفالیا إجراء اختبارین أسبوعًیا في المدارس. 
 لـذلـك یـتم اخـتبار الـطالب فـي مـدارس الـتعلیم األسـاسـي الـمدارس وذوي االحـتیاجـات الـخاصـة لـلتحقق مـن وجـود إصـابـات بـفیروس كـورونـا، مـرتـین فـي 
األسـبوع فـي إطـار مجـموعـة الـتعلم الـخاصـة بـھم، وذلـك مـن خـالل "اخـتبار الـمصاصـة" وھـو اخـتبار بسـیط ُیجـرى عـلى الـلعاب. یـعد الـتعامـل مـع اخـتبار 
الـمصاصـة أمـًرا سھـالً ومـناسـًبا لـألطـفال ومـتوافـًقا مـع ھـذه الـفئة الـعمریـة: وفـي إطـار ھـذا االخـتبار یـمص الـطالب مـاسـحة لـمدة 30 ثـانـیة. یـتم تجـمیع كـل 
الـماسـحات الـخاصـة بجـمیع األبـناء داخـل مجـموعـة الـتعلم الـواحـدة، مـًعا فـي وعـاء تجـمیع، ثـم یجـري تـقییمھا كـعینة جـماعـیة - غـیر مـعروف أصـحابـھا - 
(تـسمى "مجـمع الـعینات") فـي نـفس الـیوم فـي الـمختبر بـاسـتخدام طـریـقة تـفاعـل الـبولـیمیراز المتسـلسل (بـي سـي آر). وھـذه الـطریـقة تـضمن الـحصول 
عـلى نـتیجة اخـتبار مـوثـوق بـھا لـلغایـة. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك فـیمكن اكـتشاف وجـود عـدوى مـحتملة لـدى الـطفل بـاخـتبار تـفاعـل الـبولـیمیراز المتسـلسل (بـي 

سي آر) أكثر من االختبار السریع، وھو ما یسمح بالتعرف على خطر اإلصابة بسرعة أكبر. 

 ماذا یحدث إذا كانت نتیجة اختبار العینات المجمعة سلبیة؟ •
الـحالـة األكـثر احـتماال لـلنتیجة السـلبیة الخـتبار الـعینات المجـمعة فـي الـحیاة الـیومـیة تـعني أنـھ لـم تـكن ھـناك أي نـتیجة إیـجابـیة لـألبـناء الـذیـن أجـري عـلیھم 

االختبار في المجموعة. وفي ھذه الحالة لن تكون ھناك أي استجابة من المدرسة. ستستمر الدروس المتناوبة بالشكل الذي تعرفھ. 

ماذا یحدث إذا كانت نتیجة اختبار العینات المجمعة إیجابیة؟ •
 إذا كـانـت نـتیجة اخـتبار الـعینات المجـمعة إیـجابـیة، فھـذا یـعني أن ھـناك شـخص واحـد عـلى األقـل فـي المجـموعـة نـتیجتھ إیـجابـیة ومـصاب بـفیروس 
SARS-Cov-2. وفـي ھـذه الـحالـة سـیقوم الـمعمل بـإخـطار الـمدرسـة. وعـندئـذ سـتقوم الـمدرسـة عـلى الـفور بـإبـالغ أولـیاء أمـور األبـناء الـمعنیین 
عـبر سـالسـل اإلبـالغ الـمتفق عـلیھا. ومـع ذلـك فـقد یحـدث ألسـباب تـنظیمیة أال یـتم تـقدیـم الـمعلومـات حـتى الـیوم الـتالـي فـي الـصباح قـبل بـدء الـمدرسـة. 
سـیتم إخـطارك فـي رسـالـة مـنفصلة بـاإلجـراء اإلضـافـي والخـطوات الـتالـیة الـمقرر اتـخاذھـا فـي ھـذه الـحالـة. إذا مـا اسـتدعـى األمـر ضـرورة إجـراء اخـتبار 
ثـاٍن، فـسوف یـحصل ابـنك عـلى أداة اخـتبار مـنفصلة إلجـراء ھـذا االخـتبار فـي الـمنزل، كـإجـراء احـترازي بـحت. یـضمن ھـذا اإلجـراء عـدم االضـطرار 

إلى كشف الطفل الواحد المصاب في المجموعة، وبالتالي عدم خرق حقوقھ الشخصیة. 

 فـي ھـذا الـموضـع تـمت اإلشـارة بـوضـوح إلـى أنـھ فـي حـالـة ظـھور أي صـعوبـات فـي االخـتبار الـالحـق، تـكون أنـت بـصفتك أحـد األبـویـن مـلزًمـا بـالـتوجـھ 
إلـى أطـباء األسـرة/ األطـفال الـذیـن تـتعامـل مـعھم حـتى یـمكنھم بـدء اتـخاذ جـمیع الخـطوات الـالزمـة (بـما فـي ذلـك بـدء اخـتبار تـفاعـل الـبولـیمیراز المتسـلسل 
وتحـدیـد األشـخاص الـذیـن یـمكن االتـصال بـھم). فـي ھـذه الـحالـة یـمكن الـمشاركـة مـرة أخـرى فـي حـصص الـحضور الـحي أو فـي عـروض الـرعـایـة الـتي 

تقدمھا المدرسة، على أن یتم تقدیم نتیجة اختبار بي سي آر سلبیة. 

http:// :لـلحصول عـلى مـزیـد مـن الـمعلومـات حـول اخـتبار الـمصاصـة، بـما فـي ذلـك األفـالم الـتوضـیحیة، یـمكنك زیـارة الـبوابـة الـتعلیمیة
 www.schulministerium.nrw.de

نـعتقد أن ھـذا االخـتبار، وھـو سھـل وسـریـع الـتطبیق، سـیساعـدنـا جـمیًعا عـلى احـتواء حـاالت الـعدوى بـشكل أفـضل وفـي نـفس الـوقـت یـمنحك أنـت وأطـفالـك 
أكـبر قـدر مـمكن مـن األمـان لـلتعلم فـي الـمدرسـة. وھـذا أیـًضا مـن شـأنـھ أن یـفتح الـطریـق أمـام طـالبـنا ولـكم كـآبـاء لـیكونـوا أكـثر مـوثـوقـیة وانـتظاًمـا عـندمـا 

یتعلق األمر بالذھاب إلى المدرسة. 

 لمزید من األسئلة ال تترددوا في االتصال بنا. 

مع أطیب التمنیات، 
 إدارة المدرسة 
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