
راهنامیی برای والدین

1

2

 تست
LOLLI 

تست های  PCR  جمعی و PCR  انفرادی

SARS-CoV-2-PCR

اعالم اطالعات متاس

هر گونه تغییر در اطالعات متاس خود را بالفاصله به 

مدرسه اطالع دهید !

مهم : داده های فعلی )تاریخ تولد کودك، شامره تلفن( 

برای فراخوانی نتایج آزمایش کامال رضوری است ! 

مراحل تست در مدرسه 

در مدرسه، یك PCR جمعی و یك تست PCR   انفرادی  

  از فرزند شام گرفته می شود و به آزمایشگاه فرستاده

می شود .

نام کودک

پروژه مدرسه 2.0 – از 01/2022



نتیجه تست آنالین

 با کلیك بر روی لينك، صفحه،

 استعالم نتیجه به طور خودکار باز می شود .

اگر صفحه باز نشد، می  توانید کل  URL  را نیز تایپ کنید 

و آن را در مرورگر دیگری باز کنید .
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نتیجه تست - PCR  انفرادی

می توانید حداکرث از ساعت 06:00 روز بعد، نتیجه 

آزمایش  PCR  انفرادی فرزندتان را فراخوانی کنید .

به محض اینکه اطالعات مربوط به فرزندتان در دسرتس 

قرار گريد، دومین پیامك را همراه با لينك استعالم نتایج 

دریافت خواهید کرد .

نتیجه تست  -  جمعی 

شام فقط در صورتی که نتیجه جمعی كالس فرزندتان 

مثبت باشد .  یک پیامك از طريق شامره تلفن همراه 

مشخص شده دریافت خواهید کرد.

این پيامك معموال تا ساعت 21:30 روز تست، توسط 

آزمایشگاه ارسال می شود . سپس منونه  PCR  انفرادی  

 کودك مبتال پردازش می شود .
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در مرحله بعد تاریخ تولد کودک را وارد کنید.

روی „Bestätigen“ )تایید( کلیک کنید.

فایل PDF نتایج شام اکنون برای دانلود آماده است.

اگر نتیجه تست مثبت باشد، چه اتفاقی می افتد؟

 در صورت مثبت بودن نتیجه تست، فرزند شام باید از هر گونه متاس با

 افراد دیگر پرهیز کند. اداره بهداشت مسئول شام نیز نتیجه مثبت را دریافت می کند و 

بدون دریافت درخواست، با شام متاس می  گیرد! چنانچه سوالی دارید، لطفا با معلم کالس یا هامهنگ کننده مدرسه 

متاس بگیرید.

همراه داشنت گواهی تست

فقط کودکانی که نتیجه تست  PCR  منفی دارند مجاز به 

رشکت در کالس هستند . اطمینان حاصل کنید که 

فرزندتان يك گواهی مبنی بر نتیجه تست را همراه خود 

به مدرسه می آورد .
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چه می شود اگر...؟ ؟
 • ...  شامره تلفن همراه را ذخیره نکرده ام؟

مدرسه شام می تواند شامره تلفن همراه را برای فرزندتان ذخیره کند و وضعیت منونه را به شام اطالع دهد . 

این بر اساس  CoronaBetrVO NRW  مجاز است .

 • ...  مدرسه منی تواند شامره تلفن همراه را برای فرزند من ذخیره کند؟   

مدرسه لیست نتایج را برای همه كودكان در روز بعد از تست جمعی در ساعت 06:30 دریافت می کند . اگر 

نتيجه فرزند شام مثبت باشد، نتیجه برای مدرسه شام نیز در دسرتس قرار می گريد .

• ... نتيجه فرزندم با وجود وارد کردن صحیح تاریخ تولد قابل فراخوانی نیست؟   

در اين صورت اطمينان حاصل مناييد که مرورگر اینرتنت شام به روز است یا بوسيله مرورگر یا دستگاه دیگری 

دوباره امتحان کنید . اگر تاریخ تولد نادرست است، لطفا با مدرسه خود متاس بگیرید .

 • ... اگر نتیجه فرزندم در مدت تعیین شده در دسرتس قرار نگريد؟  

در موارد اندكی تاخیر وجود دارد، به عنوان مثال در هنگامی كه پردازش منونه بايد تکرار شود . 

به هر حال شامره تلفن همراه ذخیره شده و به محض اعالم نتیجه به مدرسه، اطالع رسانی صورت خواهد 

گرفت . فرزند شام فقط با نتیجه منفی، مجاز به بازگشت به مدرسه است . 


