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آزمایش رایگان ویروس کرونا برای کارکنان مدارس و مراکز مراقبت روزانه از کودکان :از 3
اوت ،هر  14روز در مراکز پزشکی ارائه میشود
وزیر کار ،بهداشت و امور اجتماعی بیانیه زیر را منتشر کرده است:
تمام کارکنان مدارس دولتی و خصوصی و همچنین کارمندان مراکز مراقبت روزانه از کودکان میتوانند از روز دوشنبه مورخ  3اوت
 2020به صورت رایگان و داوطلبانه آزمایش ویروس کرونا دریافت کنند .این آزمایش در ابتدا هر  14روز یک بار ،در یک چرخه
متناوب ،در مراکز پزشکی طرف قرارداد (خصوصا ً از طریق پزشکان خانواده) و مراکز آزمایش ،تا  9اکتبر  2020در دسترس قرار
خواهد گرفت .ابتدا باید یک نامه تأیید از سوی کارفرمای مربوطه ،یا از طرف دفتر امور جوانان برای کارکنان مراقبت روزانه از
کودکان ،ارسال شود .وزارتخانههای آموزش و پرورش و امور خانواده نامههای مربوطه را در هفته جاری ارسال خواهند کرد.
کارکنان و کارمندان مراکز مراقبت از کودکان در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به تعیین وقت مالقات برای انجام آزمایش،
میتوانند هر زمان که خواستند با پزشک خود تماس بگیرند.
وزیر بهداشت آقای کارل-جوزف الئومن اظهار داشت« :درست در زمان شروع طرح آزمایش رایگان ،ما و اتحادیه پزشکان بیمه
سالمت قانونی یک فرایند ساده و غیربوروکراتیک برای مدارس و مراکز مراقبت از کودکان در نظر گرفتیم.
تأیید کارفرما یا دفتر امور جوانان برای دریافت آزمایش در فاصله هر  14روز در مراکز پزشکی طرف قرارداد و مراکز
آزمایشگیری ،کافی خواهد بود .ما همه میدانیم که ویروس کرونا هنوز از بین نرفته است .باید هوشیاری خود را حفظ کنیم .امیدوارم
این آزمایش رایگان به کارکنان امنیت بیشتری بدهد تا مدارس و مراکز مراقبت از کودکان بتوانند یک گام دیگر به سمت عادیسازی
شرایط بردارند .بنده از پزشکانی که با تالشهای خود در انجام آزمایش از ما حمایت میکنند بسیار سپاسگزار هستم».
بررسی کلی اطالعات مرتبط:
انجام آزمایش داوطلبانه و رایگان ویروس کرونا هر  14روز یک بار.
·
این پیشنهاد فقط برای کارکنان و کارمندان مراکز مراقبت از کودکان و همچنین کارکنان مدارس ارائه شده است (کارکنان
·
آموزشی ،کارکنان خانههای عمومی و سایر پرسنل اجتماعی/آموزشی و غیرآموزشی).
با توجه به ظرفیتهای آزمایشگیری ،یک چرخه متناوب هفتگی برای مراکز مراقبت از کودکان و کارکنان مدارس
·
مشخص شده است.
 oآزمایشگیری برای کارکنان مراقبت روزانه و کارکنان مراقبت از کودکانCW 32، CW 34، CW 36، CW :
38، CW 40
 oآزمایش برای کارکنان مدارسCW 33، CW 35، CW 37، CW 39، CW 41 :
·

ارائه نام تأیید برای انجام آزمایش الزامی است .اشخاص مجاز میتوانند این نامه را از کارفرما یا مدیر مدرسه و یا دفتر
امور جوانان دریافت کنند.
از پزشک خود بپرسید که آیا آزمایش انجام میدهند یا خیر ،و سپس یک وقت مالقات تعیین کنید .در صورت انجام
هماهنگیهای الزم ،آزمایش را میتوان در مراکز مراقبت از کودکان یا مدارس هم انجام داد.

·

برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات آزمایش منطقهای از طریق شماره  116 117با خط ویژه پزشکی اتحادیه
پزشکان بیمه سالمت قانونی تماس بگیرید (برای تعیین وقت مالقات استفاده نشود).

·

لطفا ً تمام درخواستهای مطبوعاتی خود را از طریق شماره تلفن  0211 855-3118به دفتر مطبوعاتی وزارت کار ،بهداشت و
امور اجتماعی ارسال نمایید.
این متن مطبوعاتی روی وبسایت دولت ایالتی به این آدرس هم در دسترس قرار دارد http://www.land.nrw
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