
  

  
  تست انفرادی در منزل ـ  برگه  اطالعات والدين       

  
  

ها  بايد  با وجود بيماری کرونا نيز محيط امنی باشند.  يکی از زيربناهای اين امنيت انجام آزمايش انفرادی  کرونا  مدرسه

های درسی  ی کند که کالسبر روی خود ميباشد. انجام اين تست بسيار ساده و سريع بوده و  ميتواند در اين امر ما را يار

ها برگزار شوند.  انجام تست فردی  کامالً بدون خطر بوده و قابل مقايسه با  تست های سريعی که در مراکز  در مدرسه

  شوند نميباشد. بهداشتی  و به کمک متخصصين انجام  می

  بهمين دليل پس از تعطيالت عيد پاک:        

  مامی دانش آموزان  در صورت  بر قرار بودن کالسهای درسی و يا مراقبت اضطراریبايد ت°                           

  بر روی  خود تست راانجام دهند.  دو بار درهفته در منزل  قبل از شروع کالس درسی                           

  بوده، و داوطلبانه نمی باشد. اجباری انجام اين امر°                          

کيتهای تست از طرف مدرسه در دسترس شما قرار خواهند گرفت . دانش آموزان آن را با خود به منزل                                     °                          

  ا بر روی خود انجام ميدهند.تست ر  روزهای تعيين شده برده ودر                  

  تصديق ميکنند که تست انجام گرفته ونتيجه  تست منفی بوده است.امضاء  والدين  با °                         

  در صورت انجام نگرفتن تست در منزل  از دانش آموز در مدرسه عمل تست انجام خواهد گرفت. ولی  °                          

  انجام خواهد شد وبطور متداول بايد صبحها  در منزل انجام گيرد.  موارد استثايیاين فقط در                            

                        

  

، دانش آموز مجاز به رفتن به مدرسه نخواهد بود و بايد اين مثبت بودن نتيجه ی آزمايش در صورت°                      

  موضوع

  سريعاً به مدرسه اطالع داده شود.                               

  با  يک پزشک ويا يک مرکز پزشکی تماس گرفته  وآزمايش  مجدداً تست پی سی ار والدين جهت انجام °                      

  زه خروج از منزل بوده و      جهت روشن شدن نتيجه انجام خواهد گرفت . فقط برای انجام عمل تست اجا                              

  ورود افراد غريبه ويا ميهمان ممنوع ميباشد.                              

  

  

  ( لطفاً فرم را پر کرده ودر مدرسه تحويل دهيد!)                            

  

  س   ========نام  دانش آموز=================================== کال                          

  

  من / ما از مندرجات متن اطالعيه آگاهی پيدا کرديم.                            

                              

  تاريخ و  محل                             

 امضا يکی از والدين                             


