اختبارات الفحص السريع
برنامج يطبق بالمدارس
معلومات موجهة ألولياء األمور والطالب وموظفي المدارس
اختبارات الفحص السريع في المدارس
يتم التوسع في تطبيق برنامج اختبار الفحص السريع في
المزيد من المدارس واإلدارات التعليمية .يساعد الفحص في
االكتشاف السريع إلصابة الطالب والموظفين المصابين
بكوڤيد 19-وليس لديهم أعراض.
وفي ذات الوقت سيسمح ذلك للطالب والموظفين بالعزل في
وقت مبكر ويساعد في تقليل انتشار الڤيروس.
تعد اختبارات الفحص السريع أداة أخرى ،إلى جانب التدابير
الصحية المعمول بها بالفعل في المدارس ،وذلك للحفاظ على
سالمة الطالب والموظفين.
سوف يتم اختيار المدارس المشاركة في البرنامج على أساس
عدة عناصر منها مدى انتشار حاالت كوڤيد 19-بالمدرسة أو
الحي الذي تقع به.

الموافقة
االختبار اختياري للموظفين والطالب .يمكنك تحديد ما إذا
كنت ترغب في المشاركة من خالل نموذج الموافقة.

الخطوات
سوف تُعلمك المدارس المشاركة بالبرنامج بمواعيد اختبارات
الفحص السريع .سيتواجد فريق من المهنيين الصحيين في
المدراس خالل ساعات الدوام المدرسي لتقديم االختبارات
ألولئك الذين ليس لديهم أعراض كوڤيد 19-وليسوا على
اتصال وثيق بحاالت مؤكدة .ال يمكن لألشخاص المعزولين
أو في الحجر الصحي بعيدًا عن المدرسة إجراء االختبار.

قد يزيد هذا من فرص التعرف على المزيد من األشخاص
الذين يحتاجون إلى العزل في أقرب وقت ممكن.

إجراء اختبار فحص سريع
سيقوم أخصائي الصحة بإدخال مسحة أنف داخل األنف
مباشرة .سيتم اختبار المسحة بحثًا عن البروتينات
الفيروسية التي قد تُظهر أن الشخص مصاب بكوڤيد.19-
عادةً ما تكون مسحة األنف في االختبار السريع أكثر راحة
وأقل تهي ًجا من المسحة المستخدمة في االختبار المعتاد
لكوڤيد 19-في مراكز اختبار هيئة الخدمات الصحية
بألبرتا ).(AHS
سيعود الطالب والموظفون إلى الفصول أثناء انتظار
نتائجهم.

النتائج
النتائج السلبية
ال يوجد إخطار بنتيجة اختبار الفحص السريع السلبية.
النتيجة السلبية ال تضمن عدم إصابة شخص ما بكوڤيد-
 19حاليًا أو عدم إصابته الحقًا.
يجب على الجميع االستمرار في اتباع جميع تدابير الصحة
العامة :التباعد الجسدي ،وارتداء كمامة ،والبقاء في
مجموعات وغسل اليدين بانتظام.
النتائج اإليجابية
بالنسبة للنتيجة اإليجابية ،سيعزل الطالب بأمان في
المدرسة حتى يتم االتصال بالوالدين أو األوصياء
الصطحاب طفلهم.

يمكن تقديم اختبارات الفحص السريع بحد أقصى مرتين
بالمدرسة ،بفاصل أسبوع بينهما تقريبًا.
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إذا حصل أحد الموظفين على نتيجة إيجابية ،فسيتم عزله بأمان
في المدرسة حتى مغادرته.
ال تعني النتيجة اإليجابية لالختبار السريع إصابة شخص ما بـ
كوڤيد ،19-يمكن فقط الختبار كوڤيد 19-األكثر دقة والذي يقام
بأحد المختبرات المتخصصة بأحد مواقع اختبار  AHSتأكيد
اإلصابة بـ كوڤيد.19-
ومع ذلك ،فإن الشخص الذي حصل على نتيجة إيجابية في
اختبار الفحص السريع مطلوب منه العزل لمدة  10أيام من
تاريخ اكتمال االختبار ما لم يكن اختبار كوڤيد 19-المعملي من
 AHSسلبيًا.
يجب على الموظفين والطالب الذين حصلوا على نتيجة إيجابية
في اختبار الفحص السريع حجز موعد الختبار كوڤيد 19-عبر
اإلنترنت على  www.ahs.ca/covidأو االتصال بـخط
الرابط الصحي على  811في أقرب وقت ممكن.

المخالطون المقربون
ال يُطلب من المخالطين القريبين لشخص لديه نتيجة إيجابية في
اختبار الفحص السريع أن يقوموا بالحجر الصحي حتى يؤكد
اختبار  AHSالنتيجة اإليجابية.

اختبار كوڤيد 19-اإليجابي السابق
إذا ثبتت إصابة شخص ما بـ كوڤيد 19-في آخر  90يو ًما ،فال
ينبغي أن يخضع الختبار فحص سريع في المدرسة .قد يُظهر
بعض األشخاص الذين تعافوا من كوڤيد 19-نتيجة إيجابية في
اختبار الفحص السريع لمدة تصل إلى  90يو ًما ،على الرغم من
أنهم لم يصبحوا معديين.

كوڤيد 19-والسالالت المتحورة
يمكن فقط أن يؤكد اختبار تم اعتماده معمليًا بواسطة AHS
ما إذا كان الشخص مصابًا بـ كوڤيد 19-أو إذا كان لديه ساللة
متحورة أخرى مثيرة للقلق من الڤيروس.

دقة اختبارات الفحص السريع
اختبارات الفحص السريع ليست دقيقة مثل االختبارات
المؤكدة معمليًا التي يتم إجراؤها من خالل هيئة الخدمات
الصحية بألبرتا (.(AHS
احتمالية حصول شخص ليس لديه أعراض على نتيجة إيجابية
كاذبة من اختبار سريع منخفضة .ومع ذلك ،ال تزال جميع
النتائج اإليجابية من اختبار الفحص السريع تتطلب تأكيدًا من
خالل اختبار معملي بأحد مراكز .AHS
احتمالية حصول شخص ليس لديه أعراض على نتيجة سلبية
خاطئة أعلى .ال تعني النتيجة السلبية في اختبار الفحص
السريع أن الشخص غير مصاب بالعدوى أو ال يمكن أن
يصبح معديًا.

اسئلة إضافية
إذا كانت لديك أسئلة حول برنامج اختبار الفحص السريع
بالمدارس ،فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:
EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca
للحصول على أحدث المعلومات حول كوڤيد:19 -
www.alberta.ca/Covid19

يرجى عدم الموافقة على مشاركة طفلك في هذا البرنامج إذا
كانت نتيجة اختباره إيجابية لكوڤيد19-في آخر  90يو ًما.
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