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 . bmbwf.gv.at/selbsttest  در اتریش شاگردان خودآزمایی منظم و رایگان برای
 

 گرایمو رسپرستان  نیوالد
ی

 !حقوق

 

. میراحت بکش دهد نفیس به همه ما اجازه یم کهآغاز شده است ، شیکرونا در اتر   روسیو  هیعل ونیناسیکه واکس  تیواقع نیا

 طوالن   یز یروزها شما عمدتا انتظار برنامه ر  نیدانم که ا من یم ماست.  یرو  شیپ روسیحال ، هنوز چند ماه با و  ی   در ع

کنند که امکان برنامه   رشد نیم یرغم قفل شدن ، تعداد عفونت ها در حال حاض  به گونه ا . متأسفانه ، عیلد یمدت را دار 

کنم که دروس مربوط به فرزند شما   حال ، از منظر امروز ، من هنوز هم فرض یم نیبا ا هفته را فراهم کند.  کیاز  شیب یز یر 

  . موضوع ندارم نیا یبرا ن  یتضم چیمن ه -شود  برگزار یم یدروس حضور  عن  ی،  2021 جنوری 18 از تاری    خ مکتب در 

 ، فعالم
ً
روش آزمون  کیبا استفاده از حال ،  نیبا ا همراه خواهد بود.  قبیل با اقدامات بهداشن   ی   ن ندهیآ کتب در م تیطمئنا

 نی. من در امیده شیرا دوباره افزا کتبدر م من  یاسیتم شما ،  تیما وجود دارد که با حما یامکان برا نیا،  د یجد منظم و 

  کنم.   را به شما خطاب یم نینامه ا

ی در —خودآزمایی مالیم برای شاکردان   دقیقه:  15با نتیجه گیر
 

میلیون تست خودآموز برای شاگردان در  5اتریش در حدود از زمان باز شدن مکتب اال تعطیالت سمیسی  ، در همه مکاتب 

د دو مزایای اصیل میباشدنظر گرفته شده است. این آزمایش دارای  : سواب فقط باید در قسمت جلوی حفره بین  قرار میگی 

دقیقه ،  15د از بع به همی   دلیل هرکیس یم تواند به آسان  این آزمایش را خودش انجام دهد.  -و نیازی به سواب گلو ندارد 

خودآزمانی به ویژه برای  این آزمایشمشابه آزمایش بارداری. مانند سایر آزمایشات رسی    ع ، -نتیجه قابل مشاهده خواهد بود 

 هستند.  یمس  ار یاست که بس یافراد عی    رس  نی شناسا یبه نوبه خود به معنا نیا تشخیص بار ویروس زیاد مناسب است. 

  

و دستورالعمل هایی را برای بردن به خانه با خود  مایشاتخاص آز شاگردان مکاتب  شاگردان مکاتب فالکسشوله و 

 تست یم کنند.  کتبدیگر تحت نظارت در م شاگرداندریافت یم کنند ، همه 
 

کرد.   د یخواه افتید خود در فرزن کتب، آزمون و دستورالعمل را در مکند   یم لیتحص خاص ا ی نی ابتدا کتبشما در م طفلگر ا 

 و تحت نظارت )استادان  کتبدر م گر یکند. همه دانش آموزان د  شیتواند در خانه تحت نظارت شما آزما سپس کودک یم

ان مکتب کت یم ایش( در آزمداکی   .کنند  رسر
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 بار در هفته کیمنظم حداقل  شیآزما
 

ده طوالن   من  یشبکه ا کی شاتیبا آزما د یبتوان نکهیا یبرا در فواصل منظم انجام  شاتی، البته آزما د یکن  جاد یا مدت و گسی 

  .هدف دو بار در هفته است اما هفته انجام شود ،بار در  کی د یبا شیشود. در ابتدا ، آزما یم

 

 کتبدر م زمایشآ یسال برا 14 ر یز  شاگردان نیوالد تیاعالم رضا
 

ورتمستند شما  تیدهد ، به رضا یم تست را انجام کتبسال دارد و در م 14تا  10 ی   اگر کودک شما ب  دارد. شما یم ض 

 اد یکن  یی  ما بارگ تیآن را از وب سا ا ی د یکن  افتیدر  مکتبرا در  تیاعالم رضا د یتوان
ً
 کتبا کرده و به مرا امض نی. لطفا

 .دیفرزند خود بفرست

 bmbwf.gv.at/selbsttest آموزش در لمیکند؟ ف  چگونه کار یم ایشآزم
 

نحوه انجام  کرد که  د یخواه دا یساده پ یکوتاه و دستورالعمل ها  لمیف کی bmbwf.gv.at/selbsttest تیدر وب سا

 یبرا زبان نیبه چند ی   ن ایشاالت مربوط به آزمو س یبرا پوشه اطالعان   کیدهد.  را نشان یم ایشآزم مرحله به مرحله

س است نیدر ا یی  بارگ  .صفحه در دسی 

 است گانیداوطلبانه و را یی خودآزما
 

 نیدر ا شی  ی. اما هرچه کودکان بد ینباش منتظر عواقن   د یرا قبول ندار  نیاست. اگر ا گانیشما و فرزندتان را یبرا نی خودآزما

  ایشآزم
 

کت کنند ، زندگ توانم از شما  یم ا یتر خواهد بود. آ منیا گرانید یو برا کودک شما   یبرا مکتبروزمره در  منظم رسر

کت کند د یده هی   به فرزندتان انگ ا ی د یه با فرزندتان همراه شو بخواهم ک  !تا رسر

 

 شماها

 

Heinz Faßmann 

 قاتی، علوم و تحق تحصیالتفدرال  ر یوز 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 
 

 

  دیرا سواب کن ینیمتر از ب یسانت 2فقط  •

  کوتاه و بدون درد •

  دیریبگ جهینت قهیدق 15در •

  بار در هفته کی •

  داوطلبانه •

  گانیرا  •

 عزیز ،
ی

 والدین و رسپرستان حقوق

 

 

حتی اگر واکسیناسیون کرونا در اتریش آغاز شده باشد ، 
 .ویروس برای چند ماه دیگر ما را در مکتب همرایه یم کند
با این حال ، با استفاده منظم از خودآزمایی جدید آنتیجن 
 روزمره مکتب بسیار 

ی
در مکاتب ، یم توان ایمتی را در زندگ

ط این امر مشارکت فعال دانشجویان افزا یش داد. پیش شر
ه دهید تا در این  ی  به فرزند خود انگی 

ً
است. بنابراین: لطفا

کت کند! زیرا این قانون   داوطلبانه شر
ً
خودآزمایی های اساسا

 است: باهم در مبارزه با ویروس! 
 
این پوشه با یک نگاه توضیح یم دهد که شما و فرزندتان 

ی باید بدانید. در مورد خودآزمایی  ی   آنتیجتی چه چی 
 

 
 (BMBF) وزارت تحصیالت ، علوم و تحقیقات فدرال شما

 
 
 

 

 خودآزمایی آنتیجن چیست؟
 
 
 

همانند سایر تست های سریع ، خودآزمایی آنتیجن می تواند در 

دقیقه معلوماتی را در مورد اینکه آیا فرد آزمایش  15مدت  فقط 

کرونا آلوده است یا خیر ، کننده در زمان آزمایش به ویروس 

 .ارائه دهد
 
 
 

 تواند می مکتب در آن آسان اجرای و سرعت دلیل به خودآزمایی
 این مورد در آنچه باشد داشته گیر همه مهار در توجهی قابل سهم
 شخص خود توسط تواند می که است این است جدید سریع تست

 .شود انجام کننده آزمایش

 

 دهد؟ انجام را آزمایش خود تواند می آزمونگر شخص چرا
 

در مقایسه با سایر آزمایشات شی    ع ، خودآزمایی آنتیجن از نظر اجرای 
آن یک مزیت اصیل دارد: سواب دیگر نیازی به قرار دادن در عمق 

سانتی میی عمق داخل هر  2حفره فوقایی بیتی نیست ، بلکه فقط 
این برنامه ساده حتی یک شخص ساده را قادر یم  .سوراخ بیتی است

 سازد تا آزمایش را انجام دهد. 

 
 دهد؟ انجام را آزمایش این تواند می کجا در من فرزند

 

خاص  کتبم کی ا ی فالکسشوله کتبم کیاگر کودک شما در 

 یشامل دستورالعمل ها را مستق مایشآز  تیکند ، ک  یم لیتحص
ً
از  ما

 .دیده تست را انجامدر خانه  د یتوان و یم د یکن  یم افتیدر  کتبم

یا  متوسطه مکتبسطح پایین یا  AHS، متوسطه کتباگر کودک شما در م

 .دهد انجام تست را مکتبتحصیل می کند ، می تواند در  در لیسه

 
 شود؟ می انجام چگونه خودآزمایی

 
 

یک فیلم آموزشر و دستورالعمل  bmbwf.gv.at/selbsttest در
 .برای انجام آزمایش پیدا خواهید کردهای ساده 

 
 

 
 خودآزمایی آنتیجنی برای شاگردان

 
 

bmbwf.gv.at/selbsttest 
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 شود؟ می انجام چگونه مکتب در آزمایش
 

در مکتب ، آزمایش ها می توانند به صورت صنف به صنف در 

دقیقه انجام شوند. در هنگام آزمایش اتاق  45مدت زمان حدود 

 Bو  Aتهویه می شود. و شاگردان را می توان به گروپ های 

همچنان  Bآزمایش می کند ، گروپ  Aتقسیم کرد. ابتدا گروپ 

MNS  را می پوشد. سپس آزمایشات گروپB میشود ، و  انجام

می باشد. اصوالً مکاتب می توانند به  MNSدارای  Aگروپ 

طور مستقل تصمیم بگیرند که کجا می خواهند آزمایشات را انجام 

  دهند. همچنین یک صالن ورزشی می تواند مکان خوب باشد.

مهم است که اتاق تهویه مناسبی داشته باشد ، فاصله تا فرد آزمایش 

وهمانطور که در حال حاضر از سطح کننده تضمین شده باشد 

توسط هر کسی که در حال  MNS -متوسطه پایین تر است 

 حاضر آزمایش نمی کند استفاده می شود.

 شود؟ می انجام بار چند خودآزمایی این
 

بار و در طوالنی مدت دو بار در هفته آزمایشات در ابتدا هفته ای یک 

 ارائه می شوند.
 

 

 
 آزمایش در شرکت به مجاز شما فرزند شرایطی چه تحت

 است؟ مکتب در خودآزمایی
 

الزم است تا سال اعالم رضایت والدین آنها  14برای کودکان زیر 

شرکت کند. والدین شاگردان  مایشدر این آز رمکتبفرزندشان بتواند د

پایین تر رضایت نامه را در مکتب دریافت می  AHSلیسه یا شاگردان 

کنند یا می توان آن را از وب سایت ذکر شده دریافت کنذ: 

bmbwf.gv.at/selbsttest این را امضا کرده و با خود به ً . لطفا

 مکتب ببرید.

 
 چه؟ باشد مثبت آزمایش نتیجه اگر
 .بگیرید تماس 1450 شماره با ، داد تست خانه در فرزندتان اگر

 
 تماس شما با مکتب ،اشدب مثبت مکتب در شما فرزند نتیجه تستاگر
 اطالع محلی صحی مقامات و 1450 به همچنین امر این. گیرد می

 .دهد می

 

 است؟ رایگان و داوطلبانه خودآزمایی آیا
 
 انتظار فرزندتان یا شما ، نکنید قبول را آزمایش پیشنهاد اگراما  .بلی

 زندگی ، کنند شرکت منظم طور به اطفال تعداد هرچه اما. ندارید عواقبی
  .شود می تر ایمن کودک هر برای در مکتب روزمره

 
 

 دارید؟ سوالی آیا
 
bmbwf.gv.at/selbsttest 
 Corona-Hotline des BMBWF: 
 0800/21 65 95 
 Bürger/innenservice des BMBWF: 
 0800/20 56 76 
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