
 والدین و رسپرستان عزیز،

کت کرده است. نتیجه این  فرزند شما _______________________ امروز در تست خودآزمایی عفونت کرونا رسر

 تست مثبت بوده است. این به مفهوم آن نیست که فرزند شما واقعا به عفونت ویروس کرونا دچار شده است. 

 دهد. کرونا را نشان یمبا این حال، نتیجه مثبت آزمایش وجود عفونت  

 باید چه کار کرد؟ 

، فرزند شما دیگر نیم • ز کت کند. قبل از هر چی   تواند در کالس درس رسر

 

)تست رسی    ع(  PoCژن تست آنت  یک  هر چه رسیعت  نتیجه تست باید برریس شود. لطفا برای این منظور  •

ام دهید )مراجعه شود به توسط پرسنل آزموده در یک مرکز تست رسی    ع تایید شده از طرف دولت انج

) https://corona.rlp.de/de/testen/) شود. نتیجه تست برای شما گوایه یم 

 

 تواند با ارائه گوایه تست دوباره به مدرسه برود.  باشد، فرزند شما یم منف   PoCژن اگر نتیجه تست آنت   •

 

د. به این دلیل باید فرزند  14باشد، فرزند شما باید بالفاصله در یک قرنطینه  مثبتگر نیتجه ا  • روزه قرار گی 

شما مستقیما به خانه برگردد و مقررات شناخته شده بهداشت  را رعایت کند )بخصوص اینکه از ماسک 

 استفاده کند(. 

خیص که در مرکز آزمون مثبت است، داده اطالعات بیشی  در یک برگه اطالعات موجود است که به هر ش

 شود. یم

 

 را به اداره بهداشت مربوطه اطالع دهد.  PoCمرکز تست موظف است نتیجه مثبت تست   •

 

( را بالفاصله به مدیریت مدرسه اطالع دهید.    •  شما موظف هستید که نتیجه تست )مثبت یا منف 

 

 : نکته

برریس و تایید نمود. این تست داوطلبانه است. اگر  PCRتوان با یک تست مثبت را یم PoCژن یک تست آنت   

  1توان به قرنطینه خاتمه داد. منفز باشد یم PCRتست 

باید در یک مرکز تست که برای این منظور مجوز دارد، وقت گرفت. برای اطالعات بیشی   PCRبرای تست 

تماس حاصل  400 00 99 0800به شماره تلفن « درمانگاه تب»ز به نام توانید با خط تلفن ویژه راینلند فالیم

 خود تماس  116117توانید با خدمات بیماران تحت شماره تلفن کنید. به عنوان جایگزین یم
ی

یا با پزشک خانوادگ

ید.    بگی 
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