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Zanyariyên bo dayîkbavan
ku zarokên wan li navendên muqatebûnên rojane yan perestarxaneyan de

Zanyaariyên bo pêkhîner, birêveber, karmendên
muqatebûnên rojane yan perestarxaneyên zarokan

Rêzikên nû li muqatebûnên rojane bo zarokan ser kerentîneyê
ji 11 Îlona 2021
Ewlewiyeta sereke hîn jî ev e piştrast bin xizmetên muqatebûna rojane bo zarokan li North
Rhine-Westphalia dikarin wekî asayî karê xwe bidomînin. Bo vê sebebê, di pêşerojê de,
destûra kerentîneyê li xizmetên muqatebûna rojane bo zarokan dê bo gelemperî
kêmsînorî wan kesan bin ku dikarin wekî tûşbûyî isbat bibin.
Eger zarokek, karmendek yan karkerekî muqatebûna rojane pê bikev, ew kes divê bi qasî
14 rojan li gor Madeya 15 ya Testa Koronayê û Rêzikên Kerentîneyê têkeve kerentîneyê.

Eger wisan be, hemû kesên din jî dikarin bi gelemperî beşdarbûna li bernameyê
bidomînin. Lê, zarok, karmendên derzî li xwe nedane li navenda muqatebûnaa rojane û
karkerên muqatebûna rojane yên derzî li xwe nedane neçar in di nava 14 rojên li dû testê
bidin, bi sê testan di heft rojan de. Navend yan karkerê muqatebûna rojane rojên testê
diyar dikin. Testa yekem divê piştî diyarbûna kesê tûşbûyî beriya serdana din ya li
navenda muqatebûna rojane ya zarokan yan perestarxaneyê were kirin. Bi testeke zû ya
koronayê yan xwe-testa koronayê dikarin zarokan test bikin, karmendên derzî li xwe
nedane û karkerên muqatebûna rojane yên derzî li xwe nedane dikarin bi testa zû ya
koronayê (testa hemwelatî yan karmendan) werin testkirin.
Xwe-test dikarin li sibeha roja muqatebûna zarokan a têkildar werin kirin, lê êvara beriya
wê jî dikarin, bo ku arîkariyê bide dayîkbavan nermbariya wan a herî zêde bo testkirina
zarokên ciwan hebe.
Eger testên PCR bi rêkpêkî li navenda muqatebûna rojane de werin kirin, neçariya
beşdarbûna li testê pêkhatî tê xuyakirin.
Eger zarok, karmendên derzî li xwe nedane yên naavendê yan karkerên mqatebûna rojane
yên zarokan yên derzî li xwe nedane li gor neçariyên testkirinê tevnegerin, dikarin rê
nedin wan li 14 rojên piştî tûşbûnê de ew werin navendê.
Kesên ku bi berdewamî di 14 rojan de beşdarî bernameya muqatebûnê nabin divê ji roja
vegerîna xwe ve beşdarî testên heyî bibin. Hetanî wê demê jî, testek beriya dîsanbeşdarbûna bernameyê tê kirin.
Dayîkbav divê bi nivîskî erê bikin ku test hatine kirin. Erêbûna testên têkildar ji aliyê
dayîkbavan ve û encamên wan divê radestî birêveberiyaa navenda muqatebûna rojane
yan karkerê muqatebûna rojane (li forma mînak binêrin) bin û divê bi qasî 14 rojan werin
xwedîkirin.

Di mijara kesên xwedan delîl de, renge hîn jî pêwîst be rayedarê têkildar ser wan kesan
lêkolînê bike ku di pêwendiyê de bûne û herwiha destûrê bide kesên di pêwendiyê de
bûne têkevin kerentîneyê (wek mînak, eger çendîn kes li navendeke muqatebûna rojane
de yan perestarxaneyê de hebin). Bo van kesan, mimkin e piştî roja pêncem ya kerentîneyê
"testeke azad" û piştî roja heftem bi testeke antîjenê ya zû ya bi kalîteya pir baş ji lîsteya
Enstîtuya Paul Ehrlich werin kirin (serdana vir bikin:
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierungsensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55).
Bijîşkê zarokan yan yê malbatê dikarin testa azad bi awayê serbixwe bikin û belaş e.

Têbîniya ser amadekirina xwe-testên bo zarokan
Bo ku piştrast bin qasa têr ya xwe-testan li cihê tûşbûnê heye, qasa kesane ya amadebûyî
bo hefteyên 37em û 38em yên rojhejmêrê dê bo her xwe-testa bo zarokê zêde bibe.
Ev dibe sebeb bo her zarokekê û her hefteyê bo her testa zêde ku mimkin pêwîst be zexîre
hebe. Wexta tûşbûnê rûdide û zexîre tê bikaranîn, hineke taybet dikarin bi rêya rêbaza
xwebixwe daxwaz bikin ku bo tûşbûnên zêdetir ên uhtimalî werin dabînkirin.
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