اطالعاتی درباره بهینهسازی «روش آزمایش آبنبات» پس از تعطیالت کریسمس
والدین عزیز ،سرپرستان قانونی محترم،
بهطور کلی« ،آزمونهای آبنبات چوبی» بهعنوان روش آزمایشیای در نظر گرفته میشود که باموفقیت معرفی و
ایجاد شده است .در حال حاضر نیز در مهار انتشار عفونت در سراسر جامعه حائز اهمیت شده است .این نظام
آزمونکمک مهمی به حفظ برای همه کسانی میکند که در این پروژه دخیل هستند و در نتیجه ،برای کودکان ،برای
معلمان و بهویژه برای شما بهعنوان سرپرست ،آرامش و امنیت برنامهریزی را فراهم میکند .در ادامه ،مایلیم
اطالعاتی درباره بهینهسازی روند آزمون در مدارس خود در دوره بعد از تعطیالت کریسمس در اختیار شما قرار
دهیم.
اصوالً ،فرزندان شما باید در روزهای آزمون ،عالوه بر آزمون استخر که بهاصطالح ،بهعنوان «نمونه ذخیره» به
آزمایشگاهها ارسال میشود ،یک آزمون آبنبات چوبی نیز در مدرسه انجام دهند .این فقط در صورت مثبت شدن
نتیجه آزمایش استخر ،مستقیما ً توسط آزمایشگاه ،ارزیابی میشود .در غیر این صورت ،توسط آزمایشگاهها ،بهدرستی
رسیدگی میشود.
بهویژه ،این تغییر برای شما به معنای موارد زیر است:
مرحله « :1تست استخر در روز آزمون»
•

«تست منفی استخر»

مورد احتمالی منفی بودن تست استخر در زندگی روزمره به این معنی است که آزمایش هیچ کودکی در گروه آزمایششده
برای  SARS-Cov-2مثبت نشده است .در این صورت ،هیچ بازخوردی از آزمایشگاه دریافت نخواهید کرد و فرزندتان
میتواند مانند سابق ،در کالسها شرکت کند.
•

«تست مثبت استخر»

اگر تست استخر مثبت شود ،به این معنی است که آزمایش  SARS-Cov-2حداقل یک نفر در گروه استخری فرزند
شما مثبت بوده است .در این صورت ،در راهبرد بهبودیافته آزمایش ،آزمایشگاه میتواند از نمونههای ذخیره شده کودکان
که قبالً در مدرسه جمعآوری شده است استفاده کند .این بدان معنی است که ،بر خالف گذشته ،دیگر نیازی به انجام
سوآب دیگری در خانه ندارید و بنابراین ،دیگر ،برای ارسال نمونه فردی به مدرسه ،رفت و آمد اضافی ضروری نیست.
بنابراین ،میتوان آزمایش فردی را مستقیما ً توسط آزمایشگاهها ارزیابی کرد.

مرحله  :2ارسال نتیجه نمونه جمعآوری شده تا ساعت  6:00صبح روز بعد از آزمایش
در نتیجه ،در ساعت  06:00صبح بعد از تست استخر ،نتیجه آزمون انفرادی برای بازیابی در دسترس شما است.
بسته به آزمایشگاه ،نتیجه ،مستقیما یا از طریق ایمیل یا پیامک ،برای شما ارسال میشود.
•

نمونه منفی آزمایش مجدد فرزند شما

اگر پیامی دریافت کردید که نتیجه آزمایش نمونه جمعآوری شده فرزندتان منفی است ،فرزندتان میتواند در همان روز
در کالس شرکت کند.
•

نمونه مثبت آزمایش مجدد فرزند شما

اگر اعالنی دریافت کردید که نتیجه آزمایش  PCRنمونه جمعآوری شده فرزندتان مثبت است ،آزمایشگاهها به بخش
بهداشت اطالع میدهند و اجباری است که فرزند شما به قرنطینه برود.
پیشنیاز دگرگونی کامل سازمانی به نظام آزمون جدید ،ثبتنام یکباره کلیه دانشآموزان شرکتکننده در روش
«آزمون آبنبات» با اطالعات الزم و اصلی در آزمایشگاههاست .این شامل ثبت دادههای اصلی زیر است :نام ،نشانی،
تاریخ تولد ،جنسیت کودک و اطالعات فعلی تماس با والد/سرپرست برای ارسال نتایج (شماره تلفن همراه و ایمیل).
این ثبتنام در بازه زمانی  16نوامبر تا  30نوامبر  ،2021توسط مدارس ،انجام خواهد شد.
برای این منظور ،مدارس از هر یک از شما شماره تلفن همراه و نشانی ایمیل فعلی را درخواست میکنند که به
آزمایشگاهها تحویل داده میشود و برای انتقال نتایج توسط آزمایشگاهها از آن استفاده میشود .برای اینکه بتوانید مستقیما ً
توسط آزمایشگاهها از نتایج آزمایش کودک خود مطلع شوید ،این امر ضروری است.
اگر شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل شما در این مدت تغییر کرد ،لطفا ً سریعا ً به مدرسه اطالع دهید .تنها از این طریق
میتوان عملکرد ایمن مدرسه را برای همه تضمین کرد.
برای برنامهریزی روزمره شخصی شما ،اطالعات مستقیم آزمایشگاهها از طریق روش بهینهسازیشده «آزمون
آبنبات» به شما و فرزندتان امنیت بیشتری میدهد.
برای سؤاالت بیشتر ،لطفاً ،با ما تماس بگیرید.
ارادتمند شما،
مدیریت مدرسه

