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 معلومات لآلباء عن إلغاء االختبار االلزامي االعتيادي 

 

 

 أعزائي اآلباء، وأولياء األمور، والسيدات والسادة األفاضل، 

فقد تقرر  سنوات في األسابيع األخيرة،  6بالنظر إلى االنخفاض العام في أعداد اإلصابات في الفئة العمرية لألطفال دون عمر 

 .2022مايو  8 يوم إيقاف اإللزام العام بالخضوع الختبار في مراكز الرعاية النهارية لألطفال بدًءا من 

، على سبيل المثال إذا  االختبارات بحسب الوضع الفعلي  ألطفال الذي ترتادونه وبدالً من ذلك، سيقدم مركز الرعاية النهارية ل

في هذه الحاالت، لن يوجد إلزام لطفلك  كان هناك تفشي للمرض داخل المركز أو كان طفلك على ُمخالًطا لشخٍص آخر مصاب. 

 بالخضوع الختبار.

: إذا كان من المفترض أن يحضر طفلك إلى المركز على  رييسوفي سياق القواعد المتعارف عليها للتعامل مع نزالت البرد، 

فيجب عليك أن تقدم إلى المؤسسة تأكيد كتابي لخضوعه الختبار نتيجته سلبية الرغم من ظهور أعراض نزلة البرد الخفيفة عليه 

قت الكافي للتعافي قبل بأي حال من األحوال، سنطلب منك منح طفلك الوأو يجب عليه إجراء اختبار في الموقع في ذلك الصدد. 

 ارتياد مركز الرعاية النهارية مرة أخرى.

 

 

تلقائيًا. القرارات المتعلقة بخضوع المخالطين للحجر الصحي   Test-to-stayاالختبار اإللزامي، يتم إلغاء نهج إلغاء بموجب 

 تقع ضمن مسؤولية مكتب الصحة المختص محليًا.

 اختبارات أنفية ذات جودة مضمونة إلجراء االختبارات المتعلقة بالوضع.وتوفر الوزارة للمراكز 

يعتمد قرار الوزارة بالعودة إلى االختبارات عبر األنف على تفاعل العديد من اآلباء ومقدمي الخدمات ومراكز الرعاية 

الرغم من استخدامها بشكٍل صحيح،  ( ال تقدم نتائج موثوقة علىLolliالنهارية، مشيرين إلى أن اختبارات اللعاب )اختبارات 
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وعلى الرغم من اختيار الوزارة لنوع اختبار له درجة حساسية عالية ودرجة مالءمة مناسبة لرصد المتحور أوميكرون مقارنة  

باختبارات اللعاب األخرى. ومن ثّم، وضعت الوزارة في اعتبارها الرغبة التي أعرب عنها الكثير من اآلباء ومقدمي الخدمات 

 الستخدام اختبارات األجسام المضادة السريعة عبر األنف مرة أخرى عند اختبار األطفال.

 وبصرف النظر عن إلغاء الخضوع اإللزامي لالختبار، نواصل التوصية باالمتثال لتدابير الحماية والنظافة الصحية المعروفة. 

اصل مراقبة انتشار العدوى عن كثب ومن ثم مراقبة انتشار  فإننا بالطبع سنو –مع اقتراب الخريف كذلك  –خالل الفترة القادمة 

 الوباء. 

 
 مع أطيب التحيات 

 بالتوكيل
 هولجر شولزي

 

 إدارة القسم  

 األسرة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 


