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 معلومات للوالدين 
 ممن يتم رعاية أطفالهم في الحضانات أو في مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال 

 
 معلومات لمقدمي الخدمات واإلعانات والموظفين 
 في الحضانات ومؤسسات الرعاية النهارية لألطفال 

 
 
 

 لالستخدام الذاتي" المخصص Lolliبدء استخدام باالختبار الُمسمى " 
منذ شهر أبريل، بدأت عمليات التسليم األسبوعية الختبارات المستضدات السريعة للموظفين في مراكز  

 الرعاية النهارية والعاملين في هذه المرافق واألطفال كذلك. ولقد وفرنا المعلومات عن ذلك بانتظام.
الختبار الذاتي( والذي كان يتطلب سحب وإلى جانب اختبار المستضدات المخصص لالختبار الذاتي )ا 

مسحة من منطقة األنف، قمنا بفحص ما إذا كان هناك اختبارات ذاتية أكثر مالئمةً لألطفال. وتعتبر 
، والتي يتم إجراؤها باستخدام ماسحة وعينة من اللعاب، مناسبة بشكل "Lolliاالختبارات المسماة "

تجات اآلن لالستخدام بوصفها اختبارات ذاتية. ومن ثّم، خاص لألطفال. وتمت الموافقة على بعض المن
 فقد قررنا استبدال االختبارات الذاتية السابقة بهذه االختبارات المخصصة لالستخدام الذاتي.

 
وسنبدأ في شحن االختبارات في غضون هذا األسبوع. وهذه هي االختبارات التي طرحتها شركة  
"Shenzhen Watmind Medicalعليها اسم "اختبار مستضدات فيروس سارس " وأطلقت-

 السريعة المخصصة لالستخدام الذاتي )اختبار الذهب الغرواني(". 2-كوفيد
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 تعليمات االستخدام
 

يتم سحب العينة عن طريق عينة من اللعاب، حيث يتم تدوير الماسحة المعقمة المخصصة لالستخدام  
ثواٍن على األقل بحيث تُصبح ُمتشربة باللعاب  10مرات على األقل لمدة  5لمرة واحدة تحت اللسان 

من سحب  دقيقة 30تتشرب تماًما. يرجى مالحظة أنه ال ينبغي تناول أي شيء أو شرب أي شيء قبل 
 العينة. للمزيد من المعلومات التفصيلية حول االستخدام، يرجى الرجوع إلى تعليمات االستخدام المرفقة.

 
 

نشرت الشركة المصنعة لالختبارات بالفعل ترجمات بلغات أخرى مختلفة على صفحتها الرئيسية ومن  

حميل الترجمات من هذا الرابط يمكن ت المتوقع أن تواصل نشر المزيد من اللغات على مدار األسبوع.
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قريبًا مقطع فيديو على موقعها على اإلنترنت يوضح ويشرح كيفية استخدام االختبار  MKFFIستنشر  

لألطفال واآلباء. يقدم هذا الفيديو أول توجيه متعلق باألطفال الستخدام االختبار. كما سيتم نشر الفيديو 
 على قنوات التواصل االجتماعي التابعة للوزارة، الفيسبوك وإنستغرام.

 
مع االختبارات الذاتية السابقة، ينطبق على هذا االختبار أيًضا، في حالة استخدامه مع كما هو الحال  

 األطفال، أنه ال يمكن إجراؤه إال من قبل الوالدين.
 

مع بدء استخدام هذه االختبارات، يستمر تطبيق الشروط العامة المنشورة في المعلومات الرسمية بتاريخ  
طفال في ات الذاتية تستخدم على أساس تطوعي. ويتم فحص األ. ال تزال االختبار2021أبريل  8

 المنزل من قِبل والديهم.
 

 ال يعد تقديم نتيجة االختبار شرًطا أساسيًا للعمل أو لالستفادة من عرض الرعاية. 
 

يرجى االنتفاع من إمكانيات االختبارات المتاحة كمساهمة في احتواء حاالت العدوى بشكل أكبر  
 تشغيل مركز الرعاية النهارية الخاص بك وبطفلك. وللحفاظ على

 
 وزارة األطفال، والعائلة، والالجئين، واالندماج 
 لمدينة شمال الراين ويستفاليا 
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