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إجراء فحوصات كورونا المجانية على العاملين في المدارس وفي قطاع الرعاية النهارية لألطفال: يمكن 

 يوًما 14أغسطس إجراء الفحوصات في عيادات األطباء كل  3اعتباًرا من 

 في بيان لها:العمل والصحة والشؤون االجتماعية أعلنت وزارة 

كل العاملين في المدارس الحكومية والخاصة وأيًضا العاملين في دور الرعاية النهارية لألطفال ومسؤولي رعاية األطفال يمكنهم 

، طواعية وبالمجان إجراء الفحوصات الالزمة للتحقق من اإلصابة بفيروس كورونا. 2020أغسطس  3اعتباًرا من االثنين، الموافق 

ووفقًا لجدول تناوبي لدى أطباء تعاقديين يوًما  14، إال كل 2020أكتوبر  9، في بادئ األمر وحتى ولن يتيسر إجراء الفحوصات

أن يتم لغرض إجراء الفحص تقديم خطاب تأكيد لرب العمل  مقيمين )وال سيما أطباء األسرة( وفي مراكز االختبارات. ويشترط لذلك

سوف ترسله وزارة شؤون المدارس واألسرة في قين. ومثل هذا الخطاب المعني أو لمسؤولي رعاية األطفال بمكتب شؤون المراه

خالل هذا األسبوع. والعاملون ومسؤولي رعاية األطفال يمكنهم دوًما التوجه إلى أطبائهم، سواء في الموعد المحدد مسبقًا وفي حالة 

 وجود أسئلة.

 

ية إمكانيات االختبار المجانية فقد قمنا بالتعاون مع جمعيات جوزيف الومان في بيان له: "بالضبط مع بدا-وصّرح وزير الصحة كارل

أطباء التأمين الصحي، بإعداد منهجية عمل بسيطة وسلسة من أجل دور الرعاية النهارية لألطفال والمدارس. ويكفي تقديم خطاب 

دة طبيب تعاقدي أو مركز يوًما في عيا 14تأكيد من رب العمل أو مكتب شؤون المراهقين، حتى يمكن إجراء االختبار كل 

فحوصات. ونحن نعرف جميعًا: فيروس كورونا ال يزال موجوًدا، لذا فيجب علينا التيقظ والحذر باستمرار. وأنا آمل أن تمنح 

ي إمكانيات االختبار المجانية للعاملين قدر أكبر من األمان، حتى يمكن مرة أخرى تحقيق خطوة تقدمية نحو استعادة الحياة الطبيعية ف

 المدارس ودور الرعاية النهارية لألطفال أيًضا. وأنا أتوجه بشكري صراحة إلى األطباء الذين يدعمونا في االختبارات التي نجريها."

 

 عرض عام للمعلومات األساسية:

  يوًما إجراء اختبار مجاني وتطوعي للتحقق من اإلصابة بفيروس كورونا. 14يمكن كل 

 كل العاملين في دور الرعاية النهارية لألطفال وكل مسؤولي رعاية األطفال وأيًضا  عرض االختبار يسري صراحة على

اليوم الشامل المفتوح واأليدي العاملة األخرى الفاعلة في القطاع  العاملين في المدارس )فريق التدريس، العاملين في

 االجتماعي/ التربوي وغير التربوي(

 طاقات االختبارية، فمن المقرر أن يتم فحص العاملين في دور الرعاية النهارية حتى ال يتم المبالغة في التحميل على ال

 لألطفال والمدارس بصفة تناوبية كل أسبوع.

o  :إمكانيات اختبار العاملين في دور الرعاية النهارية لألطفال ومسؤولي رعاية األطفالKW 32 ،KW 34 ،

KW 36 ،KW 38 ،KW 40 

o  :إمكانيات اختبار العاملين في المدرسةKW 33 ،KW 35 ،KW 37 ،KW 39 ،KW 41 

  من الضروري إلجراء الفحص أن يتم تقديم خطاب تأكيد. وهذا الخطاب يحصل عليه األفراد قيد االختبار من رب العمل

 أو إدارة المدرسة أو مكتب شؤون المراهقين

  إجراء االختبار وحدد موعًدا معه. عند أخذ الموافقة يكون من الممكن إجراء استعلم من طبيبك ما إذا كان يقدم إمكانية

 االختبار أيًضا في دور الرعاية النهارية لألطفال أو المدرسة.

  يمكنك الحصول على المعلومات الالزمة حول إمكانيات االختبار اإلقليمية، أيًضا لدى مركز االتصال باألطباء الخاص

 )بدون تحديد موعد(. 117 116الصحي على رقم  بجمعيات أطباء التأمين

 



العمل والصحة سارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة إن كانت لديك أي استف

 .(0211 855-3118تليفون: )، والشؤون االجتماعية
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