
 و وسایل ذیربط
ی

 آمادگ

 نمونه برداری کند:  از ُبزاق دهان شود که با آنها یم تواندلوله آزمایشی داده یم  به هر بّچه ای تعداد دو 

 تست ویروس کرونا -زمایش علیحدهآ براییک لوله  ویروس کرونا -آزمایش چند ترکیب   یک لوله برای

ن را از آبسته بندی شده است و یم توان  چند ترکیب   -مخصوص ُبزاق میل گرد

 شده اش شناخت.  نشاندار  طریق عالمت

به طور کامال پهن و کشیده در داخل  ویروس کرونا هآزمایش علیحد گردمیل  

 لوله انتقایل گذاشته شده است. 

  نمونه برداری از  نحوه اجرای – «آزمایش چند ترکیب  »اجرای 
ُ
 زاق دهانب

 اادستهایشان ر  بعد از اینکه بُچه ها

وع یم شود:  ستند، نمونه برداری شی
ُ
  ش

 بّچه ها در ابتدا 

 بایست   

جهت آزمایش  - یدار نمونه بر  میل گردسپس 

ویروس کرونا را از محیل که نشانه گذاری شده 

ن شکل ذیل. کنید است به دو نیمه تقسیم    عی 

نمونه برداری از بزاق 

دهان تمام شاگردان 

 دخت  و پرس  حاضن در

1 2 3 

را از  انهنمونه برداری از بزاق د -میل گرد بایست  
ت یس ثانیهآورند و پنبه آن را  جعبه اش در 

ُ
 به مد

ن مکیدن شکالت آب نبات   . یعتن بمکند درست عی 

دهان به کمک زبان از این طرف  ر اینکه میل گرد د

 دهان به آن طرف دهان جابجا شود. 

 هرگز آن را نجوید! 

ا  کالس/گروه در یک لوله مخصوص ب
نها به طرف آقرار دادن ش پنبه ای 

یم  ن به شکل ذیل جمع آوری  پایی 
جمیع  شوند. آنها به حیث ترکیب  

(  چند برداری )نمونه ب  رکی ت
 محسوب یم شوند. 

میل گرد علیحده  بایست  بّچه ها دست آخر 

ز  ویروس کرونا - را که مهّیا و آماده است  ا

 لوله انتقایل اش در آورند و پنبه آن را 

شکل  است دوبارهویروس کرونا  آزمایشی را که برای نمونه برداری علیحده  میل گرد ن  عی 

 5 4 در همان لوله انتقایل اش بگذارید. سپس درب لوله را ببندید.  ذیل

ت یس ثانیه
ّ
ز  به مد بمکند؛ یعتن اینکه به کمک زبان ا

 این طرف دهان به آن طرف دهان جابجا شود. 

 ن را نجوید! آهرگز 

 

 

 ارزیاتی نمونه برداری بزاق دهان در آزمایشگاه

ر ویروس کرونا اجرا یم شود. نتایج حاصله  -به کمک وسایل تشخیص  گاهدر آزمایش بزاق دهان ارزیاتی نمونه برداریها ا  بسی

 عالئم عفونت را در بدن نشان دهند.  ،بیماری دقیق هستند و یم توانند خییل شی    ع تر از موعد بروز 
Labor E-mail 

 نتایج آزمایشها

ی معموال تا ساعت هفت شب اعالم یم شوند.  نمونه برداری  چند ترکیب  نتیجه ارزیاتی   در عرص همان روز نمونه گتی

دار یم شوند.   شپرست قانوتن بّچه ها از طریق ایمیل در باره نتایج حاصله ختی

( که  یجهنت وع کالس درساجرا شده است در بامداد روز بعد از آزمایش بر حسب ق به صورت علیحدهحاصل از برریس آزمایش شخیص  )ُمثبت یا منفن  تا ساعت شش صبح اعالن یم شود.  اعده، قبل از شی

دار  ن از طریق ایمیل ختی  . خواهند شدشپرستان قانوتن بّچه ها نت 

 

  

یش علیحده  ویروس کرونا مثبت است –نتیجه آزما  
و بایست   بّچه ای که ُمبتال به ویروس کروناست، ُمجاز نیست که به مدرسه برود  

نل مسکوتن  . سپس اداره بهداری محلّ قرنطینه شود  در متن  

 با شپرست ذیربط تماس خواهد گرفت. 

ه یش علیحد ویروس کرونا منفی است -نتیجه آزما  
ُمجاز است که روز بعد به ش کالس درس برود.  بّچه  

چند ترکیب  ُمثبت است-نتیجه آزمایش  
اقل ییک از 

ّ
بّچه های کالس/گروه، نتیجه آزمایشش مثبت بوده است. حد  

کارکنان آزمایشگاه در همانشب، تمام نمونه برداری  های علیحدهسپس   
برریس یم کنند.  را از افراد کالس/گروه   

. 

چند ترکیب  منفی است -نتیجه آزمایش  
 نتیجه آزمایش تمام افراد کالس/گروه منفن بوده است. 

د-سارساین بدین معناست که هیچ کدام از بّچه ها به ویروس  ی وو نیستند.  ُمبتال 2 -ک
 قاعدتا تفاوت وجود دارد. 

 
 

 

 

العاتی در باره آزمایش 
ّ
  «(آزمایش آب نباتی گونه)»  ویروس کرونا ب  چند ترکیاط

 

 

 



 ویروس کرونا ُمثبت باشد؟ - زمایش عایحدهآباید کرد وقت  که نتیجه  کار   چه یعتن چه؟ («آزمایش آب نبات  گونه») چند ترکیتی  -آزمایش

، نویع نمونه برداری از بزاق دهان است که یم توان خییل ساده از آن بهره «آب نبات  گونه»آزمایش 

ن نمونه   رداریهای علیحده و شخیصببرداری کرد. نمونه برداری چند ترکیتی از افراد کالس/گروه و همچنی 

تشخیص کرونا برریس و ارزیاتی  -به کمک وسایل ذیربط در آزمایشگاه  دانش آموزان دخت  و پرس از بزاق 

 یم شوند. 

نگاه بایست  صبح فردای روز آزمایش از طرف آزمایشگاه، آزمایش علیحده ُمثبت باشد، آچنانچه نتیجه 

و اعالن کرد که نتیجه آزمایش فرزند شما ُمثبت و به ویروس  شود ی شپرست بّچه ارسالپیایم برا

جاز نیست دانش آموز دخت  یا پرس که به ویروس کرونا مبتالست، مُ متعاقبا . ُمبتالست 2 -کووید-سارس

ل بماند. سپس اداره بهداری محلّ  ،که  در کالس درس ن مسکوتن  حضور داشته باشد و بایست  اجبارا در متن

 با شپرست قانوتن بّچه تماس خواهد گرفت. 

 ویروس کرونا در چیست؟ –آزمایشهای چند ترکیتی  برتری

س نیستند، معذالک به دلیل دقیق بودن و حساسّیت  نتیجه آزمایشات به طور بیواسطه در دست 

 
ّ
ع در بدنبیماری  قبل از موعد بروز  ،به طور اطمینان بخش انزمایش یم ئوآ بیش از حد ، خییل شی    

م و حّساسیت شدید یم توان عالئم وجود  .تر به عالئم وجود عفونت تی برد
ّ
از طریق آزمایشات منظ

عفونت را پیش از موعد بروز بیماری حّتا در بدن بّچه ای که ُمبتال شده است، شناساتی کرد و 

 تشخیص داد. 

 آیا جویدن پنبه نمونه برداری برای سالمت  ُمرصن است؟

! پنبه نمونه   ُم  ،به هیچگونه مواد ُمرصن سالمت  آغشته نیست. با جویدن آنی گت  نخت  رصن هیچگونه مواد  

  هچ ،سالمت  به بدن شخص
ّ
یم  ،چه مونث ،ر باشدمذک شایت نیم کند. جهت کسب اّطالعات بیشت  

نت  ذیل مراجعه کنید:   توانید به صفحه اینت 

www. k m . ba ye r n. de /p o o lte sts 

فاق  یم افتد وقت  که نتیجه آزمایش چند  
ّ
 ویروس کرونا منفن باشد؟ -ترکیتی  چه ات

، منفن باشد، آنگاه عرص همان روز آزمایش، شپرست بّچه از طریق  اگر نتیجه آزمایش چند ترکیتی

دار یم شود.  ن کارکنان آزمایشگاه ختی ای که در آزمایش چند ترکیتی سهیم بوده  هر بّچهمتعاقبا نت 

 است، مجاز است که به مدرسه برود و ش کالس درس حاضن شود. 

کرونا را رعایت   –چرا برغم اینکه نتیجه آزمایش، منفن است، همچنان بایست  ُمقّررات 

 کرد؟

ویروس کرونا فقط به عنوان زیرساخت محسوب یم شوند. ننایج در هر  -نتایج آزمایش چند ترکیتی 

ج حاصله نتای صورت، اطمینان بخش هستند معذالک در عرص همان روز آزمایش اعالن یم شوند. 

بهداشت  باعث یم شوند که  -ویروس کرونا در پیوند با اجرای دیگر تدابت  -از آزمایشات چند ترکیتی 

 مراتب امنّیت تندرست  و سالمت  در مدرسه افزایش یابند. 

فاق  یم افتد وقت  که نتیجه آزمایش چند ترکیتی 
ّ
 باشد؟« ُمثبت»ویروس کرونا  -چه ات

، اگر  باشد، آنگاه عرص همان روز آزمایش، شپرست بّچه از  «ُمثبت»نتیجه آزمایش چند ترکیتی

دار یم شود.  ی علیحده هر کدام از دانش آموزان طریق کارکنان آزمایشگاه ختی ن نمونه گت  متعاقبا نت 

 دخت  و پرس برریس و ارزیاتی یم شوند. 

 

 در خصوص ُمقّررات کرونا: 

 ردن فاصله از همدیگررعایت ک •

 ماسک به دهان نزد •

ن دستها •  شسی 

 عطسه و شفه کردن در زاویه آرنج دستها  •

شتن به طور مرتب هوای •
ّ
 را تازه کردن ف

 العات بیشت  در باره آزمایش ویروسجهت کسب اّط امکانهای دیگر 
 کرون

 اداره بهداری

 از طریق فیلم ویدئوتی  توضیح •

 ویروس کرونا به زبانهای دیگر - چند ترکیتی خذ اّطالعات در باره آزمایش ا •

ای غالبا رایج» دیگر  •  و پاسخها (FAQ) «پرسشه

ّچه -چنانچه نتیجه آزمایش  ب علیده شخیص ُمثبت باشد، آنگاه اداره بهداری محّل با شپرست 

د  در تماس یم گت 
ّ

یل
ُ
نت  ذیل مراجعه کنید:  ادارت بهداری  خصوص فهرست ک  به صفحه اینت 

https://w w w. km .b a yern. d e/p o olte st s www.km .b a yern. d e/ coro na vi ru s -f aq https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/ 
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رسشهای»پاسخ به 
ُ
  (FAQ)« رایج غالبا  پ
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