
 لديهم اطفال في الروضة  معلومات من وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتكامل لآلباء واألمهات الذين

 02.08.2021الحالة : 

 اختبارات ـ كورونا 

، وزارة العمل والشؤون االجتماعية بفايروس كورونا ة من العدوى من أجل حماية األطفال واألسر وعمال الحضان•  •

 لألطفال حتى بعد العطلة الصيفية. كوروناز الرعاية النهارية اختبارات لمراكوالتكامل تقدم 

ومع ذلك ، كلما زاد عدد األطفال .كما انك لست ملزم بإجراء االختبارستمرار في اختبار طفلك طوعا. هذا يسمح لك باال•  •

دما يزداد الخطر بأن العدوى "يتم الذين يجرون االختبار الذاتي ، زادت الحماية من العدوى. خاصة بعد العطلة ، عن

 إحضارها" ، وهذا أمر مهم

 ومن المقرر إجراء اختبارين في األسبوع لكل طفل. •

 سوف تتلقى االختبارات باإلضافة إلى مزيد من المعلومات ودليل التعليمات كالمعتاد مباشرة من مرافق الرعاية النهارية.•  •

في المنزل في هذه الحالة، يجب على الطفل البقاء  .ن يكون هناك عدوى هالةإذا كان االختبار إيجابيا، فمن المحتمل أ•  •

من الضروري أن يتم فحص نتيجة االختبار مع طبيب عام / طبيب أطفال أو في مركز  المزيد من العدوى. كما انلتجنب 

رعاية الطفل  مركز بزيارة وفي هذه الحالة، يرجى أيضا إبالغ مؤسسة األطفال. وال يسمح .PCRاختبار  عمل االختبار مع

 سلبيا. PCRإال مرة أخرى إذا كان اختبار 

ألن األطفال واآلباء  اغالق المزيد من المرافق .نريد منع مع االختبار المنتظم لألطفال وموظفي رياض األطفال،  •

 .ال. الرجاء المساعدة. شكرا جزياليحتاجون إلى روضة األطف

 اللقاح 

هذا يحميك من تطور المرض كورونا  خذ لقاحا األباء األعزاء على المنتظمة، نود أن نشجع باإلضافة إلى االختبارات•  •

لألطفال الموجودين في  بما أنه ال يوجد لقاح . و .السيئ. كشخص ملقح ، يمكنك المساعدة في منع انتشار متغير الدلتا

 البالغين.، فإن األطفال الصغار يعتمدون على ارتفاع معدل التطعيم بين  الروضات

-https://ms.sachsen : :للحصول على معلومات متعددة اللغات حول التطعيم، راجع •

anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/mehrsprachige-corona-infos-

multilingual-information/ 

 االمتثال لقواعد النظافة

متر،  1.5إذا لم يتم الحفاظ على مسافة  .مراكز الرعاية النهاريةاآلخرين في  معالحفاظ على المسافة الخاصة بك  يرجى •

 نطلب منك ارتداء قناع.


