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المدرسة اإلعدادية  في المدارس المتوسطة و   للتلميذات\ذاتية جديدة وأكثر حساسية للتالميذ  تحاليل
 المدارس التحضيرية للتدريب المهني و 1العامة 

! األعزاء واألوصياء القانونيينإلى األبوين 

المدارس في النمسا   يوموظف ة وتلميذمليون تلميذ  1.2حوالي   يُجرون،  2021 كانون الثاني\منذ يناير 

إلى إجراء أساسي في مكافحة التحاليل ذاتية للمستضد عدة مرات في األسبوع. تطورت هذه تحاليل 
على أساس منتظم في التحاليل الوباء ليس فقط للمدارس، ولكن لجميع سكان النمسا. من خالل إجراء 

وهو أمر مهم للغاية   -وكذلك ار جميع المجاالت، من الممكن مراقبة حدوث العدوى في المدارس باستمر

إصابة بـ   6000قبل كل شيء "تصفية" األشخاص المصابين بشدة. حتى اآلن، تم اكتشاف أكثر من  -

في المدارس. بواسطة التحاليل في جميع أنحاء النمسا  19-كوفيد

. اليوم، بعد حوالي  امالذاتية في المدارس في بداية هذا العمن خالل التحاليل  سلكنا معًا طريقًا جديًدالقد 
مكن  يحمينا ويي ذالجديد جزًءا من الحياة اليومية، والالطريق  ا، أصبحت هذالتحاليلثالثة أشهر من بدء 

اإلغالق األخيرة.  تدابير على الرغم من وذلك لمدة يوم واحد على األقل،  هم رسامن االلتحاق بمد مأطفالك
 على إتقان هذا معًا! مربّيين والمربيات أشكركم وأبناؤكم وال

م ذاتي جديد أكثر حساسية لطفلكتحيل 

من  [Flowflex] فلو فليكس  أكثر حساسية، وهونوفر تحليالً من خالل هذه الرسالة، أود أن أبلغكم أننا س 

للتلميذات في المدارس المتوسطة والمدرسة اإلعدادية العامة  والمدارس \للتالميذ، [ACON]شركة أكون 

اإلصابة  لكشف عن االتحليل يستطيع  هذا . تعني كلمة "أكثر حساسية" أنالتحضيرية للتدريب المهني 

ربّيون  والم الطالبات األكبر سنًّا \. الطالباالمستخدم سابقً التحليل من باحتمالية أعلى   19- مرض كوفيد ب

األصغر سنًا، بدأنا   الطالبات\. بالنسبة للطالبمرحلة التحليلمنذ بداية  التحليل هذا والمربّيات يستخدمون 
مستضد أسهل قليالً في االستخدام. اآلن بعد أن أصبح هناك بالفعل ما يكفي من "الممارسة"، بتحليل 

 عاًما.  14إلى  10العمرية من  األكثر حساسية في الفئةالتحليل يمكننا التبديل إلى هذا 

1 AHS-Unterstufe 

Neue, sensitivere Selbsttests für Schüler/innen der Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnischen 
Schulen - Arabisch



الذاتي الجديد؟ التحليل كيف يتم إجراء 

الجديد وفيديو مفصل يشرح كيفية إجراؤه على عن خطوات تطبيق التحليل ستجد أيًضا تعليمات بسيطة 

السابق في أنه   التحليلالجديد عن التحليل . يختلف تطبيق www.bmbwf.gv.at/selbsttestالرابط 

السابق يتم  التحليل في أنبوب بسائل عازل بعد مسحة األنف المعتادة، بينما في عود التحليل يتم إدخال 
عدة مرات في األنبوب، يتم إغالق األنبوب واهتزازه. ثم   وددوير الع. بعد تالتحليل في بطاقة العود دفع 

. في الممارسة العملية،  التحليلفي كاسيت  ف تجويالتفتح الغطاء وتسقط أربع قطرات من السائل على 
"محترفًا في  مالجديد يتطلب مزيًدا من البراعة اليدوية. اآلن بعد أن أصبح طفلكالتحليل هذا يعني أن 

 ! بامتياز، سوف يتقن "مرحلة التوسع" هذه  "التحليل

الجديد في المدرسة؟ تحليل ال التحليل بفي   ممتى سيبدأ طفلك

التي ال تزال متاحة  التحاليل م استخدام سيت. أوالً، للتلميذات \للتالميذالتحاليل  نمدفعة أولية تلقت المدارس 
 الجديدة. بالتحاليل في المواقع. ستبدأ مدرستك بعد ذلك  

وا في التضامن أيًضا بشأن القوة في هذا الوقت الصعب!  موألسرتك مأتمنى لك المدرسة! يمكننا اسمرُّ
 معًا! فقط تجاوز هذه األزمة 
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