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 کرونا سرایتها و کارکنان مهد کودک در برابر  نظور محافظت از کودکان ، خانوادهبه م ،

 300000مراکز مراقبت های روزانه را به بیش از ، و ادغام امور اجتماعی ووزارت کار

 آزمایش کرونا برای کودکان تجهیز کرده است.

  بدینوسیله شما میتوانید فرزندانتان را به صورت داوطلبانه آزمایش کنید. اما اجباری برای

بیشتر خودشان این تست را انجام دهند، به همان  آزمایش وجود ندارد. البته، هرچه فرزندانتان

 اندازه حفاظت در مقابل سرایت کرونا بیشتر است.

  ،تا عید پاک برای هر کودک هر هفته یک آزمایش در نظر گرفته شده است. پس از عید پاک

 کودک شما می تواند هفته ای دو آزمایش انجام دهد.

  بیشتر و یک کتابچه راهنمای دستورالعمل را شما می توانید آزمایشات و بعالوه اطالعات

 مستقیماً از موسسات مهدکودک های روزانه دریافت کنید.

  این آزمایشاتی که برای کودکان انجام شده کاربر پسند است. تست از ناحیه قدامی بینی کافی

 است. می توانید یک فیلم را در رابطه با این پیدا کنید:

-zu-betroffene/informationen-https://www.roche.de/patienten

n/-patienten-test-antigen-rapid-2-cov-19/sars-krankheiten/covid 

  شما و فرزندانتان دقیقاً طبق دستورالعمل، یکشنبه عصر یا دوشنبه صبح لطفاً مطمئن شوید که

 آزمایش می دهید.

  اگر آزمایش مثبت صادر شده است، احتمال عفونت کرونا وجود دارد. در این حالت کودکان

مجبورند در خانه بمانند تا از عفونت بیشتر جلوگیری کنند. سپس نتیجه آزمایش باید با پزشک 

بررسی شود. در این صورت  PCRتخصص اطفال یا در مرکز آزمایش با آزمایش خانواده / م

لطفاً موسسه کودکان را نیز در جریان بگذارید. حضور در مراقبت از کودکان فقط در صورت 

 مجاز است. PCRمنفی بودن تست 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/


 ات با آزمایش منظم  از کودکان و کارکنان مهد کودک، ما می خواهیم از بسته شدن مجدد امکان

 جلوگیری کنیم. زیرا کودکان و والدین به مهد کودک نیاز دارند.


