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إلى أولياء أمور طالب وطالبات
المدارس االبتدائية في كانتون أرجاو

 2أغسطس 2021
اختبارات كوفيد  19المتكررة في المدارس
اآلباء األعزاء
قد قرر مجلس الحكومة أرجاو في بداية أبريل إجراء مثل هذا االختبار واسع النطاق في المدارس أيضًا .من المرجح أن
تؤدي الحصة المتزايدة لمتغير الدلتا باإلضافة إلى العطالت مع الرحالت الخارجية واالتصاالت االجتماعية المتنوعة إلى
ارتفاع عدد الحاالت مرة أخرى بعد عطلة الصيف وقرب الخريف .لذلك فإن مجلس حكومة أرجاو مقتنع بأن تكرار
االختبار يساهم بشك ٍل كبير في مكافحة الجائحة.
قامت مدرسة طفلك بالتسجيل إلجراء االختبار المتكرر األسبوعي .المشاركة في االختبارات تطوعية ومجانية لطفلك.
االختبارات عبارة عن عينات من اللعاب .يتم سحب العينات في المنزل صبا ًحا .عينة اللعاب ليست مزعجة وال مؤلمة.
ويقوم الطفل بإحضار العينة إلى المدرسة .يتم بعد ذلك خلطها مع عينات أخرى من الفصل في المختبر واختبارها بشكل
مجهول الهوية.
إذا كانت هذه العينة المختلطة إيجابية ،فسيتم اختبار جميع المشاركين في هذا الفصل بشكل فردي مرة ثانية في المدرسة.
سيتم إبالغك أنت ومدرسة الطفل مباشرة بنتائج االختبارات اإليجابية في العينة المختلطة أو العينة الفردية .يخضع
فورا ويتم تقديم الرعاية لهم من قبل مركز اقتفاء المخالطين Contact
األشخاص الذين ثبتت إيجابية عيناتهم للعزل ً
).Tracing (CONTI
لالختبارات الطوعية ،يجب تسجيل كل شخص عبر اإلنترنت مرة واحدة .سوف تتلقى رابط التسجيل مباشرة ً من مدرسة
طفلك .من خالل هذا التسجيل ،فإنك تمنح أيضًا موافقتك الشخصية صراحةً على االختبارات المتكررة ومعالجة البيانات
الالزمة لهذا.
ترحب مدرسة طفلك باإلجابة على أي أسئلة لديك حول االختبار المتكرر .يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن
طريق www.ag.ch/coronavirus-rete.
نحن مقتنعون بأن هذه اإلجراءات قادرة على احتواء الجائحة وتوفر الحماية المثالية لطالب المدارس وعائالتهم.
شكرا جزيالً على ثقتكم ودعمكم .ال يمكن أن نتخاذل اآلن!
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