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اطالعات برای والدینی

که کودکان آنها در مهد کودک یا در مراکز نگهداری روزانه کودکان تحت مراقبت هستند.

اطالعات برای صاحبان ،مدیران ،کارکنان
مهدهای کودک یا مراکز نگهداری روزانه کودکان

معرفی تستهای معروف به « »Lolliقابل استفاده از سوی خود شخص
از ماه آوریل به صورت هفتگی توزیع تستهای سریع آنتیژن برای کارکنان مهدهای کودک ،افراد شاغل در بخش
مراقبت روزانه کودکان و کودکان انجام میشود .در این زمینه ما به صورت مرتب اطالعرسانی کردهایم.
همزمان بررسی کردهایم که آیا در کنار تستهای آنتیژن که توسط خود فرد انجام میشوند (خودتست) و نیاز به
آغشتگی به قسمت جلوی بینی دارند ،آیا خودتستهای ویژه کودکان نیز موجود هستند یا نه .از جمله تستهای مناسب
کودکان ،تستهای معروف به « »Lolliهستند که با یک پنبه و یک نمونه بزاق انجام میشوند.
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در این میان ،بعضی از آنها به عنوان خودتست تایید شدهاند .بنابراین تصمیم گرفتهایم خودتستهای قبلی را با این
تستها که از سوی خود شخص انجام میشوند جایگزین کنیم.
توزیع تستها را از این هفته آغاز خواهیم کرد .این محصول ،تستهای شرکت
« »Shenzhen Watmind Medicalهستند که «تست سریع آنتیژن کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲برای
استفاده خود شخص» نامیده میشوند.
توصیههایی درباره استفاده
نمونهگیری از طریق یک پروب بزاق انجام میشود که در آن پنبه استریل یکبار مصرف برای دستکم  ۱۰ثانیه زیر
زبان حداقل  5بار چرخانده میشود و به طور کامل به بزاق آغشته میشود .لطفا در انجام این کار توجه داشته باشید
که  30دقیقه پیش از نمونهگیری با پروب ،نباید چیزی بخورید و چیزی بنوشید .توصیههای دقیق درباره استفاده را
لطفا در راهنمای استفاده که پیوست است ببینید.

تولیدکننده تست قبال ترجمههای آن را به زبانهای مختلف در وبسایت خود منتشر کرده است و ترجمه به زبانهای
دیگر نیز بر اساس نیاز در طول هفته ارائه خواهد شد .ترجمهها را میتوانید در این لینک ببینید:
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 MKFFIبه زودی فیلمی را در وبسایت خود قرار خواهد داد که نحوه استفاده از تست را به کودکان و والدین نشان و
شرح میدهد .این فیلم ،یک گرایش اولیه کودک-محور را برای استفاده از تست ارائه میکند .فیلم همچنین در کانالهای
رسانهای وزاتخانه ،فیسبوک و اینستاگرام منتشر میشود.
مثل خودتست های قبلی ،در این مورد نیز در هنگام استفاده بر روی کودکان ،تست فقط از طریق والدین میتواند انجام
شود.
با معرفی این تست ،مقرراتی که در اطالعیه رسمی مورخ  ۸آوریل  ۲۰۲۱منتشر شدند ،همچنان معتبر خواهند بود.
استفاده از خودتست همچنان اختیاری است .کودکان ،در خانه از سوی والدین تست میشوند.
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ارائه نتیجه تست ،برای آغاز اشتغال یا برای دریافت خدمات مراقبت ،پیشنیاز نیست.
لطفا از امکانات تست ،به عنوان مشارکت در ادامه ممانعت از گسترش موارد عفونت و ادامه فعالیت مهدهای کودک و
مراکز مراقبت روزانه کودکان خود استفاده کنید.
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