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 والدین عزیز و سرپرستان قانونی ،
 
 -SARS-CoV ویروس ،آزمایش سریع آنتی ژن یا آزمایش دیگری برای ویروس کرونا تصدیق،  2021 اپریل\آوریل 19از  
 .با نتیجھ آزمایش منفی ، پیش شرط ورود بھ مدرسھ خواھد بود  2

 
اوریل متعلمین میتوانند درصورتی داخل محوطھ مکتب شوند و در درس ھای حضوری اشتراک نمایند، و  \اپریل 19از تاریخ 

مراقبت ھای اظطراری تنظیم یافتھ مدرسھ سھم بگیرند کھ تاییدی تست منفی کرونا دو بار در ھفتھ اما دو روز پی ھمچنان در 
ساعت گذشتھ  باشد) کھ این تاییدی منفی باید از طریق تست ویروس کرونا و یروس سارس   24در پی نباشد  (و ھمچنان بین 

 . شده باشد انجام شده باشد و یا در مکتب توسط خود متعلم تست
 

روز ھای تست در مکتب ما روز ھای دوشنبھ و پنجشنبھ میباشد ، اگر اغاز ھفتھ از سھ شنبھ باشد پس روز تست اولی سھ شنبھ  
 . اشدمیب

 
 این تعھد را می توان راه ھی ذیل انجام داد: 

 
با نتیجھ آزمایش منفی کھ در یک مرکز   SARS-CoV-2گواھی آزمایش سریع آنتی ژن یا آزمایش دیگری برای ویروس کرونا ویروس  )1

 آزمایش ، مطب پزشک یا مکان دیگر انجام شده است. 
 

 یک توضیحات در مورد خودآزمایی خانگی برای ویروس کرونا با نتیجھ آزمایش منفی ؛   )2
 

والدین / تربیت وسرپرستان قانونی   رضایت نامھ کتبیوارد فردی بالفاصلھ پس از ورود بھ محوطھ مدرسھ. در اینجا انجام خودآزمایی در م  )3
 الزم است. 

 
 .کرد پیدا دسترسی آن بھ  طریق این از  توان می  دھد  می توضیح را سریع ژن آنتی تست  از  استفاده نحوه کھ ویدئویی

https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html#tab6-bb1c689626de 
 

  مجدداً  یک ھفتھ درمیان تبدیلی ھای درس مدل  از  بخشی  عنوان بھ  اجباری حضور  ،  2021 آوریل  19 تاریخ از  اجباری  آزمون  اجرای  با
 .شود   می اعمال

 
 آزمون ھا:    نانیاطم تیقابل

 
  صیاست. تشخ SARS-CoV-2مشکوک بودن بھ عفونت  انگریژن مناسب در ابتدا ب یآنت شی آزما کیمثبت با   جھینت کی

 شود. ی انجام م یپزشک  یابیو ارز  PCR یبعد  شیفقط با آزما نھایی
 

در مدارس   یشغل یمنیمربوط بھ عفونت و ا یبھداشت یدر برنامھ ھا ری، موارد ز ییاز خودآزما یمنف جھینت   کیبا  یحت
 شود: یاعمال م SARS-CoV-2 / COVID 19کرونا  روسیبراندنبورگ در ارتباط با و

 
خانواده   طیدر مح  COVID-19با تماس با موارد مشکوک   ای COVID-19 یبا عالئم معمول یآموزان مدرسھ ا دانش

 .ند شو ینم و یا آورده . بھ مدرسھ فرستاده کینزد
 

دستورالعمل مھار   17aپاراگراف  طیدر موارد جداگانھ وارد مدرسھ شوند ، تحت شرا دیبا ایسرپرستان بخواھند  ای نیوالد اگر
  جھیبا نت SARS-CoV-2 روسیکرونا و روسیو  یگرید شیآزما  ایژن  یآنت عیتست سر  شیآزما  یارائھ گواھ ھبمکلف  آنھا،

 .و ھمچنان کنترول میشوند ھستند. یمنف شیآزما



 
اگر دانش آموزان یا سرپرستان قانونی آزمایش سریع خودی را در خانھ انجام ندھند  یا گواھی پزشکی دیگری  مبنی بر عدم  

ساعت باشد)  ، مشارکت در تدریس در کالس   24وجود عفونت رااراییھ نکنند ، ویا نتیجھ آزمایش منفی روزانھ (دیرتر از 
 .یستامکان پذیر ن

دانش آموزان زمان یادگیری را در خانھ می گذرانند ،  در دوره ھای اموزش از راه دور شرکت می کنند و در غیر این صورت  
 .وظایف و مواد یادگیری برای آنھا فراھم می شود

 باشد. (خودسرانھ ) نمی تواند دلیل تقاضای تکرار درس یعدم شرکت در دروس حضوری ناشی از ابتکار عمل شخص
 (§ 59 Abs. 5 BbgSchulG)  
 

 
 احترام با

 اوبنھاوس  ک.
 مدرسھ مدیر

 
 : ضمیمھ

 
 در مورد انجام آزمایش خودی  آنتی ژن برای ویروس کرونا ویروس 17aگواھی مطابق با دستورالعمل حاوی §  •

SARS-CoV-2 با نتیجھ آزمایش منفی برای دانش آموزان و کارگران مدارس. 
 

 .در مدرسھ SARS-CoV-2 برای انجام خودآزمایی ھایاعالم رضایت  •
 

  توسط مدرسھ  SARS-CoV-2 اعالمیھ درمورد ارسال وسایل آزمون ھای خودآزمایی •


