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مدرستك؟ في إيجابية كورونا بفيروس إصابة حالة توجد هل
!أجلك من موجود الصحة قسم
من كورونا عن يسمعون عندما فقط الناس من لكثير فرقًا يحدث أنه المؤكد من
فجأة .محلية بعدوى مباشر غير أو مباشر بشكل يتأثرون فجأة أو اإلعالم وسائل
مخيف أمر هذا .للغاية وشيك المحتمل والخطر اليد متناول في شيء كل أصبح
الفور على المعلومات من ممكن قدر أكبر تلقي في يرغبون الكثيرين أن ومفهوم
.األطفال يتأثر عندما خاص ًةً ،
في وموضوعية روتينية غوتنغن ومقاطعة مدينة في الصحة إدارة إن :مطمئنًا كن
إذا .الحالية التطورات مع يتكيف نه ًجا طورت وقد الحالة هذه مثل في العمل
الفور على المعلومات تبادل فسيتم  ،مدرستك في  Covid-19حالة هناك كانت
.بالتفصيل به القيام يجب ما كل مناقشة تتم ثم .مدرستك وإدارة الصحة إدارة بين
المعايير وتستخدم الصحة وزارة مع جنب إلى جنبًا المدرسة إدارة ستعمل
.لإلصابة أقل أو أعلى مخاطر لديهم الذين المخالطين األشخاص لتحديد الرسمية
انظر( المنزل في  1الفئة من االتصال جهات إلى ينتمون الذين أولئك عزل يجب
بالعدوى لإلصابة أقل مخاطر لديهم الذين ألولئك يمكن  KP1).المعلومات ورقة
ورقة انظر( أعراض أي تظهر لم طالما المدرسة إلى الذهاب في االستمرار
 KP 2).المعلومات
المدارس في  SARS-CoV-2لـ التسلسلية االختبارات أسفرت  ،اآلن حتى
ضا هذا يعكس .سلبية اختبار نتائج عن تقريبًا حصري بشكل
الوطنية المعرفة أي ً
ومحدود منخفض المدارس في اإلصابة خطر بأن غوتنغن ومقاطعة مدينة في
استثنائية حاالت في إال السلسلة اختبارات إجراء يتم ال لذلك .النظافة بمفاهيم جيدًا
.خاصة
يعانون ممن قرب عن المخالطين األشخاص باختبار يقوم أن األسرة لطبيب يمكن
القريبين المخالطين األشخاص اختبار ؛ ) 1الفئة( عليهم تظهر ال أو أعراض من
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ضا المرض عالمات دون
يمكن والذي  ،غوتنغن اختبار مركز طريق عن أي ً
 0551 7075-100).هاتف( المواطن هاتف عبر له موعد تحديد
األسئلة من لمزيد .أسئلتك بعض على بالفعل أجابت قد الرسالة هذه تكون أن نأمل
غوتنغن لمدينة اإللكتروني الموقع على الموجودة المعلومات استخدام يرجى ،
الصحي للتثقيف الفيدرالي المركز أو )(https://goe.de/corona
www.bzga.de.
االحترام فائق بقبول تفضلوا
نيابة
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