اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ») Lolli-Testآزﻣﺎﯾش آب ﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ(«
واﻟدﯾن ﻋزﯾز،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﭘﺎک ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم ﻣوارد اﺑﺗﻼی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ  SARS-CoV-2و ﻣﺣدود
ﮐردن ﮔﺳﺗرش آﻧﮭﺎ ،آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺷرﮐت  Siemens Healthcare GmbHﺗوﺳط اﯾﺎﻟت ﻧوردراﯾن-وﺳﺗﻔﺎﻟن
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدارس در دﺳﺗرس ﻗرار ﮔرﻓت .وزارت ﻣدارس و آﻣوزش آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺑﮭﯾﻧﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾشھﺎ در ﻣدارس
اﺑﺗداﯾﯽ و اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﻣوازات ﺗﮭﯾﮫ آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻣدارس ﻣوﺟود اﺳت ،وزارت ﻣدارس و آﻣوزش
ﯾﮏ راه ﺣل ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳن ،ﮐودک و ﻣدرﺳﮫ را ﺑرای آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐرده اﺳت .طﯽ ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ،
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻠن ﯾﮏ روش آزﻣﺎﯾش ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﮐودﮐﺎن در ﮔروهھﺎی ﺑزرﮔﺗر ﺗوﺳﻌﮫ داده اﺳت .اﯾن روش
آزﻣﺎﯾش از ﻧظر اﻣﮑﺎنﺳﻧﺟﯽ ﺑررﺳﯽ ﺷده و اﮐﻧون ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در دﺳﺗرس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت.
دوﻟت ﻓدرال ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﺻوب  22آورﯾل  ،2021ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری
ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺑرای ﻣدارس اﯾن طور ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﯾد دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ آزﻣﺎﯾش ﺷوﻧد .در ﻧوردراﯾن-
وﺳﺗﻔﺎﻟن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھر ھﻔﺗﮫ در ﻣدارس دو آزﻣﺎﯾش ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣراﻗﺑت از ﮐروﻧﺎ ﻣﺻوب  12آورﯾل
 2021اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن داﻧش آﻣوزان در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ھﻔﺗﮫای دو ﺑﺎر در ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از »Lolli-Test
)آزﻣﺎﯾش آب ﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ(« ،ﮐﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﺳﺎده اﺳت از ﻧظر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﺷوﻧد .اﻧﺟﺎم
آزﻣﺎﯾش آب ﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ آﺳﺎن و ﻣﻧﺎﺳب ﮐودک و ﺳن او اﺳت :ﺑرای اﯾن ﮐﺎر داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﻣدت  30ﺛﺎﻧﯾﮫ ﯾﮏ ﭼوب
ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری را ﻣﯽﻣﮑﻧد .ﭼوبھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن در ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری در ﯾﮏ ظرف ﺟﻣﻊآوری ﺷده و ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮔروھﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎس )ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﮔروه«( ھﻣﺎن روز در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش  PCRارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷود.
اﯾن روش ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش  PCRﺧﯾﻠﯽ زودﺗر از آزﻣﺎﯾش
ﺳرﯾﻊ ﻣﯽﺗوان ﻋﻔوﻧت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﮐودک را ﺗﺷﺧﯾص داد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧطر ﺳراﯾت ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽﺷود.
• اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﻣﺣﺗﻣلﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣﻧﻔﯽ اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش SARS-
Cov-2ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐودﮐﺎن اﯾن ﮔروه ﻣﺛﺑت ﻧﺑوده اﺳت .در اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﯾﮫای از ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺗدرﯾس ﻣﺗﻧﺎوب ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻌﻣول آن اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
• اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  SARS-Cov-2ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻧﻔر در ﮔروه ﻣورد
آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت .در اﯾن ﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اطﻼع ﻣﯽدھد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از طرﯾﻖ
زﻧﺟﯾره ﮔزارش ﺗواﻓﻖ ﺷده ،واﻟدﯾن ﻓرزﻧدان ﻣرﺑوطﮫ را ﻣطﻠﻊ ﺧواھد ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ،ﻗﺑل از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﺷود .ﺷﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫای از ﻣراﺣل و ﮔﺎمھﺎی ﺑﻌدی در
اﯾن ﺧﺻوص ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد .در ﻣواردی ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش دوم ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﯾت آزﻣﺎﯾش ﮐودک ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن آزﻣﺎﯾش در ﺧﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺗﮭﯾﮫ دﯾده ﺷده اﺳت .اﯾن روﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾن
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮐودک ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷد ﺧودش را در ﮔروه ﻧﺷﺎن دھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯽ وی ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﺷود.
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روﺷﻧﯽ اﺷﺎره ﺷود ﻛﮫ اﮔر در آزﻣﺎﯾش دوم ﻣﺷﻛﻠﯽ ﭘﯾدا ﺷود ،واﻟدﯾن ﻣوظﻔﻧد ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ
ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص اطﻔﺎل ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﻛﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﮔﺎمھﺎی ﻻزم را ﺷروع ﻛﻧﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش
 ،PCRﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑودهاﻧد( .در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﺷرﮐت ﻣﺟدد در ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﯾﺎ در ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﻣراﻗﺑت ﻣدرﺳﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش  PCRاﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ») Lolli-Testآزﻣﺎﯾﺶ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ(« از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ﻓﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﺎت وﺑﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
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ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت را ﺑﮭﺗر ﻣﮭﺎر ﮐﻧﯾم و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻣﮑن را ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن اراﺋﮫ دھﯾم .اﻧﺟﺎم اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای داﻧش
آﻣوزان ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن اطﻣﯾﻧﺎن و ﻧظم ﺑﯾﺷﺗری را ﺣﯾن ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﺣﺗراﻣﺎت،
ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ

