Kantonaler Krisenstab, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal

إلى الوالدين وأولياء األمور

سلسلة فحوصات كوفيد ( 19الفحص الواسع النطاق في مدارس بازل الند)
Liestal, 10. Februar 2021
Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

أيها األهل وأولياء األمور األعزاء
جائحة كورونا مازلت مستمرة .حتى المدارس باتت تعاني تحت وطأة هذا الفيروس ،حيث إن االلتقاء المنتظم لألشخاص
ضمن التجمعات قد يساهم في انتقال العدوى .لقد تسبب تفشي العدوى مسبقا ً بإغالق مدارس بأكملها وأضطر التالميذ واألهل
والجهاز التدريسي إلى الدخول في الحجر الصحي.
لقد أثبتت الدراسات العلمية أن األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض اإلصابة المعروفة يساهمون ضمن جملة أمور أخرى
في انتشار العدوى .إضافة إلى ذلك فقد تم اكتشاف العديد من حاالت الفيروس المتحور في كانتون بازل الند .ومن أجل
التعرف على األشخاص المصابين والتمكن من عزلهم ،فالبد من اللجوء إلى الفحص المنهجي والواسع النطاق.
لقد تم البدء مسبقا ً في مطلع شباط بإطالق برنامج الفحص الواسع النطاق في مدارس مختارة في الكانتون .اآلن سوف يتم
توسيع نطاق سلسلة الفحص المنهجي ليشمل كل المدارس.
ضمن برنامج الفحص الواسع النطاق في بازل الند يخضع التالميذ والجهاز التدريسي مرة واحدة في األسبوع الختبار فحص
فيروس كورونا .الفحص طوعي بشكل مطلق وال تترتب أية أثار على عدم مشاركة طفلكم في المشروع.
إجراءات الفحص تعتمد على أخذ عينة من اللعاب (ليس عينة مسح الحلق واألنف) والتي يمكن أخذاها بدون التسبب بأي ألم.
يقوم الطفل بالمضمضة بمساعدة محلول ملحي ( ٪0.9كلوريد الصوديوم) و ِم ْن ثَم يبصق في أنبوبة.
سوف يتم إجراء الفحص مرة واحدة في األسبوع أثناء الدرس وبشكل مجهول المصدر تماماً .سوف يتم دمج عينات األنابيب
لكل صف أو فصل في (ما يطلق عليه الجمعي) مع تزويده باسم المدرسة المشاركة والرقم التسلسلي .حيث إن االستدالل على
األطفال بشكل منفرد في هذه الحالة غير ممكن.
سوف يتم تحليل العينات الجمعية بواسطة تحليل  ،PCRالذي يتميز باستجابة عالية .يتم تقييم العينات بعد  6إلى  10ساعات
تقريبًا من استالمها في المختبر وسوف يتم على إثرها بإبالغ المدرسة بنتائج اختبار عينات المسح الجمعي عبر البريد
اإللكتروني .سوف تحصلون على النتيجة من مدرس الفصل الخاص بطفلكم .في حال كانت نتيجة المسح الجمعي إيجابية
فيتوجب حينها على األطفال والمدرسين القيام بفحص ثاني إلزامي .وسيتم إجراء هذا الفحص في مركز االختبار والتقييم في
فيلدريدن في موتينز في إحدى المراكز الخارجية .من الضروري في هذه الحالة اإلدراج المنتظم في نظام إدارة المريض.
ال ترتبط المشاركة في هذا البرنامج بالنسبة لكم بأي مصاريف ملزمة .سوف نكون سعداء إذا منحتم الموافقة على المشاركة
ونكون من الشاكرين لكم على الدعم في التغلب على جائحة كورونا.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى حول هذا البرنامج ،يرجى االتصال بمدرس الفصل الخاص بطفلكم.

