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واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،
از  19آورﯾﻞ\اﭘﺮﯾﻞ  ، 2021ﺗﺼﺪﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ آﻧﺘﯽ ژن ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،وﯾﺮوسSARS-CoV-
 2ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ  ،ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ورود ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
از ﺗﺎرﯾﺦ  19اﭘﺮﯾﻞ\اورﯾﻞ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽ داﺧﻞ ﻣﺤﻮطﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻮﻧﺪ و در درس ھﺎی ﺣﻀﻮری اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اظﻄﺮاری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺗﺴﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮوﻧﺎ دو ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ اﻣﺎ دو روز ﭘﯽ
در ﭘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ )و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻦ  24ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﯾﺮوس ﺳﺎرس
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان راه ھﯽ ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم داد:
 (1ﮔﻮاھﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ آﻧﺘﯽ ژن ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس  SARS-CoV-2ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
(2

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

 (3اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد ﻓﺮدی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﻣﺪرﺳﮫ .در اﯾﻨﺠﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺘﺒﯽ واﻟﺪﯾﻦ  /ﺗﺮﺑﯿﺖ وﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻻزم اﺳﺖ.

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

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

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

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اطﻤﯿﻨﺎن آزﻣﻮن ھﺎ:
ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺘﯽ ژن ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ  SARS-CoV-2اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪی  PCRو ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ  ،ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺪارس
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  SARS-CoV-2 / COVID 19اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد:
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  COVID-19ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک  COVID-19در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺰدﯾﮏ  .ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﯾﺎ آورده ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .
اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮارد ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ وارد ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎراﮔﺮاف  a17دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﮭﺎر
،آﻧﮭﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔﻮاھﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ آﻧﺘﯽ ژن ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس  SARS-CoV-2ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدی را در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ رااراﯾﯿﮫ ﻧﮑﻨﻨﺪ  ،وﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ روزاﻧﮫ )دﯾﺮﺗﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ(  ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﻼس
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
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.
ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در دروس ﺣﻀﻮری ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﯽ )ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﮑﺮار درس ﺑﺎﺷﺪ.
)(§ 59 Abs. 5 BbgSchulG
ﺑﺎ اﺣﺗرام
ک .اوﺑﻧﮭﺎوس
ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ
ﺿﻣﯾﻣﮫ:
•

ﮔﻮاھﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎوی § a 17در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮدی آﻧﺘﯽ ژن ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس
SARS-CoV-2ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺪارس.

•

اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی  SARS-CoV-2در ﻣﺪرﺳﮫ.

•

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

