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تست دسته جمعی پی سی آر مخزنی منفی

منونه ها به آزمایشگاه برده میشود. این کار توسط خدمات حمل و نقل 
آزمایشگاه، یک مؤسسه حمل و نقل دیگر یا توسط خود مؤسسه انجام میشود. 

هامن روز در آزمایشگاه، تست پی سی آر دسته جمعی بر روی همه منونه ها، 
یکجا انجام میشود. 

انجام تست مخزنی به طور دسته جمعی باعث رصفه جویی در امکانات 
میشود زیرا امکانات موجود برای تست منظم تک تک منونه ها کافی نیست.
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منونه گیری دو بار در هفته، صبح ها در مؤسسه انجام میشود )روش 
آبنبات چوبی(. کودکان و مربیان به مدت سی ثانیه یک سواب را 

هامنند آبنبات چوبی میمکند.

تست بزاق به آسانی قابل انجام است و به همین دلیل کودکان آن را 
بسیار خوب میپذیرند. 

همه سواب های مکیده شده توسط کودکان و مربیان یک گروه/ 
کالس، در یک لوله )„مخزن“( جمع آوری میشود. این کار توسط یکی 

از مربیان / معلامن انجام میشود. 

روی این لوله نام مؤسسه و کالس / گروه مهدکودک نوشته میشود.

در سال تحصیلی 2021/2022 باز بودن مهدکودک ها و حضوری بودن مدارس همچنان در اولویت باال قرار دارد. هدف از انجام تست های پیشگیرانه 
در مورد همه کودکان، به حداقل رساندن خطر رسایت و گسرتش سارس-کووید2-، از طریق تشخیص زودهنگام و ایزوله کردن اشخاص آلوده به ویروس 

 )RKI( است. به این ترتیب مؤسسات به کار خود ادامه میدهند تا امکانات مراقبتی الزم جهت رشد سامل کودکان تضمین شود. انستیتو رابرت کٌخ
توصیه میکند برای تست گرفنت از همه کودکان در مهدکودک ها و دبستان ها، از تست دسته جمعی پی سی آر مخزنی آبنبات چوبی استفاده شود. 

تضمین محافظت و مراقبت از کودکان – تست دسته جمعی پی سی آر مخزنی برای تشخیص کرونا )سارس-کووید-2( با 
روش آبنبات چوبی در مهدکودک ها و دبستان ها چگونه برنامه ریزی میشود؟

مهدکودک / دبستان1 در  گیری  منونه 

عدم اثبات عفونت سارس-کووید-2
شخص مسئول تست کرونا )معموالً مدیر مهدکودک / دبستان( هامن 

روز نتیجه تست را دریافت میکند و به اطالع اولیا میرساند.*
همه میتوانند روز بعد همچنان به مهدکودک / دبستان بروند.

* بعضی آزمایشگاه ها برای این کار از نرم افزاری استفاده میکنند که پس از ثبت مشخصات، نتیجه تست 

را از طریق پیامک به اطالع مدیر مهدکودک/ مدرسه و والدین/ اولیا میرساند. 

تست دسته جمعی پی سی آر مخزنی مثبت

حداقل یک نفر آلوده است
آزمایشگاه مراتب را به اطالع اداره سالمت )گزوندهایتس آمت( 

میرساند. شخص مسئول تست کرونا )معموالً مدیر مهدکودک/ دبستان( 
هامن روز نتیجه تست را دریافت میکند و به اطالع اولیا میرساند.*

همه کودکان و پرسنل باید روز بعد در منزل مبانند و  یک منونه تست 

انفرادی بگیرند. 

* بعضی آزمایشگاه ها برای این کار از نرم افزاری استفاده میکنند که پس از ثبت مشخصات، نتیجه تست 

را از طریق پیامک به اطالع مدیر مهدکودک/ مدرسه و والدین/ اولیا میرساند. 
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نحوه اقدام در موارد تست دسته جمعی پی سی آر مخزنی مثبت

مثبت بودن تست پی سی آر انفرادی

اثبات عفونت سارس-کووید-2 
اداره سالمت )گزوندهایتس آمت( دستور ایزوله شدن در منزل را صادر 

میکند و در مورد متهیدات بعدی مانند لزوم قرنطینه شدن اشخاص 
دارای متاس با آنان، تصمیم میگیرد. 

صبح روز بعد کلیه کودکان و مربیان گروه مهدکودک یا کالسی که تست 
دسته جمعی شان مثبت بوده است در منزل مجدداً یک تست آبنبات 

چوبی انجام میدهند، سواب را در یک لوله قرار میدهند و نام خود را روی 
لوله مینویسند )منونه انفرادی*(.

اولیای کودکان منونه ها را در صبح هامن روز به مؤسسه میربند و به 
مسئول تست کرونا تحویل میدهند. بهرت است این کار در فضای آزاد و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی AHA+L )فاصله گذاری اجتامعی، رعایت 

بهداشت، ماسک زدن + تهویه مرتب( انجام شود.

* برای انجام این کار، هنگام رشوع برنامه تست دسته جمعی پی سی آر مخزنی، کیت تست انفرادی در اختیار 

همه کودکان و مربیان قرار داده میشود تا درمنزل نگهداری کنند.

منونه های انفرادی اعضای گروهی که تست دسته جمعی شان مثبت بوده 
است، به آزمایشگاه برده میشود. 

این کار توسط خدمات حمل و نقل آزمایشگاه، یک مؤسسه حمل و نقل 
دیگر یا توسط خود مؤسسه انجام میشود. 

هامن روز در آزمایشگاه از هر یک از منونه ها، تست پی سی آر انفرادی 
گرفته میشود. نتیجه تست ها هامن روز به اطالع رسانده میشود. 

حمل و نقل منونه ها و انجام تست های پی سی آر انفرادی 4

منونه گیری برای انجام تست پی سی آر انفرادی )پایان تست دسته جمعی مخزنی(3

منفی بودن تست پی سی آر انفرادی

عدم اثبات عفونت سارس-کووید-2
اداره سالمت )گزوندهایتس آمت( در مورد متهیدات بعدی تصمیم میگیرد، 
از جمله در این مورد که آیا الزم است کسی قرنطینه شود و چه کسی باید 
به قرنطینه برود یا در مورد افزایش تعداد دفعات گرفنت تست از کودکانی 

که تست منفی دارند و همچنان به مهدکودک/ دبستان میروند.

2

تست پی سی آر

2

نام کودک

1

 مهدکودک/
 دبستان

اطالعات بیشرت در باره تست پی سی آر آبنبات چوبی به زبان آملانی
Mielke M, Hamouda O, Schaade L, Hauer B, Oh DY, Böttcher S, Seifried J: استفاده از ظرفیت های تست پی سی آر برای کسانی که امکان واکسن زدن ندارند: غربالگری دسته 

 جمعی کودکان در مهدکودک ها و مدارس با تست آبنبات چوبی دسته جمعی پی سی آر مخزنی برای تشخیص سارس-کووید-2 به عنوان بخشی از برنامه چند جزئی پیشگیری
Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf 

پاسخ به متداولرتین سؤاالت در باره ویروس کرونا 
سارس-کووید-2 / بیامری کووید-19

www.rki.de/covid-19-faq

اسرتاتژی ملی تست – در آملان برای تشخیص آلودگی به 
عفونت سارس-کووید-2 از چه کسانی تست گرفته میشود؟

www.rki.de/covid-19-teststrategie
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