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النتيجة سلبي  PCR جامعي 

يتمُّ إحضار العينات إىل املخترب، وذلك إما عن طريق خدمات نقل 
خاصة للمخترب أو أخرى ُمنتَدبة، أو بتنسيق من املنشآت.

ويف املخترب، يُجرى يف نفس اليوم تحليٌل مشرتك لجميع املسحات 
.PCR بواسطة اختبار

من خالل تحليل عينة املجموعة، يتمُّ ادخار املوارد التي ما كان لها أن 
تكفي إلجراء اختبارات فردية بشكٍل دوري.

الجامعي  PCR واختبار  العينة  نقل  2
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يتمُّ أخذ العينة مرتني يف األسبوع صباًحا بداخل املنشأة )بطريقة 
املصاصة(، حيث ميصُّ األطفال وكوادر الرعاية املسحة ملدة 30 ثانية 

مثل املصاصة.

اختبار اللُعاب يسهل إجراؤه، مام يجعله يلقى قبوالً عاليًا بني األطفال.

ع مسحات األطفال والطاقم الرتبوي للمجموعة/ الفصل يف أنبوٍب  تُجمَّ
جامعي )»عينة مجموعة«(، ويتوىل شأنه شخٌص من بني طاقم الرتبية/ 

التدريس.

يُكتَب اسم املنشأة ومجموعة الحضانة/ الفصل عىل األنبوب.

سيظلُّ استمرار النشاط الدرايس يف الحضانات واملدارس بحضور األطفال متمتًعا بأولويٍة عالية يف السنة الدراسية 2021/2022. وتهدف االختبارات 
الوقائية الدورية إىل تقليص خطر انتقال العدوى وانتشار سارس-كوف-2 إىل الحدِّ األدىن من خالل الكشف املبكر عن املُصابني بالفريوس وعزلهم. بهذه 

الطريقة، يتسنى إبقاء املنشآت مفتوحة من أجل تأمني عروض الرعاية التي يستلزمها النمو الصحي لألطفال. وينصح معهد روبرت كوخ باستخدام 
اختبارات PCR الجامعية التي تعمل بطريقة املصاصة يف الفحص الوقايئ لألطفال بداخل مراكز الرعاية النهارية ومدارس املرحلة االبتدائية.

حامية األطفال وتأمني رعايتهم – كيف يتمُّ تنظيم اختبارات تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR( الجامعية للكشف عن عدوى 
فريوس كورونا )سارس-كوف-2( باستخدام طريقة املصاصة يف مراكز الرعاية النهارية لألطفال ومدارس املرحلة االبتدائية؟

االبتدائية1 املدرسة  الحضانة/  العينة يف  أخذ 

ال يوجد دليل عىل اإلصابة بفريوس سارس-كوف-2
يحصل الشخص املُكلَّف باختبار كورونا )عادًة إدارة الحضانة/ املدرسة( 

عىل النتيجة يف يوم ظهورها ويبلغ بها األوصياء.*
بإمكان الجميع املواظبة عىل الذهاب إىل الحضانة/ املدرسة االبتدائية 

يف اليوم التايل. 

*بعض املختربات تستخدم يف ذلك برنامًجا يقوم بإبالغ إدارة الحضانة/ املدرسة واآلباء/ األوصياء بالنتيجة عرب 

رسائل قصرية بعد التسجيل.

النتيجة إيجايب  PCR جامعي 

عدد 1 شخص ُمصاب بالعدوى عىل األقل
يتمُّ إبالغ مكتب الصحة عن طريق املخترب. يحصل الشخص املُكلَّف 
باختبار كورونا )عادًة إدارة الحضانة/ املدرسة( عىل النتيجة يف يوم 

ظهورها ويبلغ بها األوصياء.*
عىل جميع األطفال والكوادر العاملة البقاء يف اليوم التايل بالبيت وأخذ عينٍة 

فردية.

*بعض املختربات تستخدم يف ذلك برنامًجا يقوم بإبالغ إدارة الحضانة/ املدرسة واآلباء/ األوصياء بالنتيجة عرب 

رسائل قصرية بعد التسجيل.
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اإلجراء املُتَّبع يف حال الحصول عىل نتيجة إيجابية الختبار PCR الجامعي

النتيجة إيجايب  PCR فردي 

يوجد دليل عىل وجود عدوى سارس-كوف-2 
يُصِدر مكتب الصحة أمرًا بالعزل املنزيل ويُقرِّر بشأن اتخاذ إجراءات 

أخرى، مثل ما إن كان يتعنيَّ عىل األشخاص املخالطني للشخص املصاب 
بالعدوى الدخول يف الحجر الصحي.

يقوم األطفال وكوادر الرعاية من مجموعة الحضانة/ الفصل التي جاءت 
نتيجة اختبارها إيجابية بإجراء اختباٍر آخر باملنزل يف صباح اليوم التايل 

بطريقة املصاصة، ثم يضعون مسحة االختبار يف أنبوٍب فردي يُكتَب عليه 
االسم )عينة فردية *(.

يُحِض األوصياء العينات يف الصباح إىل املنشأة ويقومون بتسليمها لدى 
الشخص املُكلَّف باختبار كورونا. األفضل أن يتمَّ ذلك يف الخارج ومع االلتزام 

.AHA+L بقواعد

* يف بداية الربنامج، سيتمُّ تزويد األطفال وكوادر الرعاية املشاركني يف مجريات اختيار PCR الجامعي بطريقة 

املصاصة بعبوات اختبار فردي لالحتفاظ بها يف البيت يك تُستخَدم يف مثل هذه الحالة.

يتمُّ إحضار عينات أفراد املجموعة إيجابية النتيجة إىل املخترب، وذلك إما 
عن طريق خدمات نقل خاصة للمخترب أو أخرى ُمنتَدبة، أو بتنسيق من 

املنشآت.

ويف املخترب، تُجرى تحاليل PCR الفردية يف نفس اليوم، ويتمُّ كذلك يف نفس 
اليوم إرسال نتائج االختبار.

الفردي  PCR واختبار العينة  نقل  4

أخذ العينة الختبار PCR الفردي )تصفية املجموعة(3

النتيجة فردي سلبي   PCR

ال يوجد دليل عىل اإلصابة بفريوس سارس-كوف-2
يُقرِّر مكتب الصحة بشأن اتخاذ إجراءات أخرى، مثل ما إن كان سيتمُّ 

إدخال أحد يف الحجر الصحي وَمن الذين يتعنيَّ إدخالهم، أو زيادة وترية 
االختبار لدى األطفال الذين حصلوا عىل نتيجة سلبية لدى ذهابهم إىل 

الحضانة/ املدرسة االبتدائية بعدها.
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املزيد من املعلومات حول اختبارات PCR الجامعية بطريقة املصاصة )باللغة األملانية(
Mielke M, Hamouda O, Schaade L, Hauer B, Oh DY, Böttcher S, Seifried J: استغالل ِسعات اختبار PCR لصالح فئات األفراد التي ال تُتاح لها إمكانية أخذ التطعيم: الفحص التسلسيل 
 لألطفال يف مراكز الرعاية النهارية ومدارس املرحلة االبتدائية بواسطة اختبارات PCR الجامعية بطريقة املصاصة للكشف عن عدوى سارس-كوف-2 كجزء من مخطط وقايئ متعدد املكونات

Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf 

األجوبة عىل األسئلة األكرث شيوًعا حول فريوس كورونا 
سارس-كوف-2 / مرض كوفيد-19

www.rki.de/covid-19-faq

االسرتاتيجية الوطنية لالختبار – َمن الذين يتمُّ إخضاعهم 
لالختبار يف أملانيا للكشف عن عدوى سارس-كوف-2؟

www.rki.de/covid-19-teststrategie
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