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!ویانا پیش قدم است

شما کمک کنید تا این خال مھم علم ، راجع بھ این ویروس جدید کرونا پر گردد
رول متعلمین درمدرسھ در تقسیم این ویروس چگونھ است؟

 پس تعیین میکنیم کھ بعداز شروع دوباره مدرسھ و قبل از شروع تعطیالت تابستانی
 اغلب چند بار این ویروس را معلمین ومتعلمین در گلو دارند. برای این مقصد باید

 .غرغره بکنند و یک چند سوال را جواب بدھند

 ھرکس کمک کرده میتواند. تو ھم
شامل شو

 آزمایش سریع ، بدون دردو بدون
شناخت با آب غرغره

http://erklaervideo.schule-cov.wien/


:روند
- والدین نامھ پذیرش را امضامیکنند

 متعلمین با معلمان شان در حیاط مدرسھ میروند در آنجا در ھوای تازه و محفوظ ھر یک
 جداگانھ غرغره میکنند، ازطرف گروه دو نفری محصلین کمک میشوندبعد از آن چند سوال و

جواب راجع بھ قوانین فاصلھ و بھداشت صورت میگیرد

لعاب دھن شان گرفتھ میشود و در البراتوار از طریق
PCR در SARS-CoV-2آزمایش میگردد

ھمچنان معلمین ھمین آزمایش را میدھند
 اگردر کسی این ویروس ثابت شد(نادر خواھد بود)باز شخص باید در خانھ بماندتا بھ دیگران

سرایت نکند

 اطفال مبتالشده ھر روز آزمایش میشوند و ناراحتی شان پرسیده میشودتا کھ ما، دریابیم کھ چند
 بار این بیماری در اطفال بدون ناراحتی میگذرد و یا چندین بار حس شامھ و حس ذایقھ موقتی

از بین میرود

والدین عزیز ویا سر پرست عزیز

لطفا اعالم رضایت تان را امضا نماییدوبھ اطفال تان بدھید تا در مدرسھ تحویل بدھند
تا تاریخ 14جون 2020با اطفال تان اگر خودشان بلد نیستند غرغره را تمرین بکنید

 اگر ھمکاری نمی کنید برای خود شما و اطفال تان زیان ندارد. اما با مشارکت تان ھمکاری
مھم و معقول خواھید کرد

اطفال تان با این طریقھ ای محفوظ و بدون درد آزمایش میشوند
با این طریق باز شدن یا شروع دوباره مدرسھ محفوظ تر میگردد

 این نتایج را بھ سیاست ارایھ میدھیم تا کھ راه بھتر برای امنیت اطفال و معلمین و برای
فعالیت مدرسھ بدون مانع کمک شوییم


