
SARS-CoV-2-PCR
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PCR یک آزمایش برای یک تست

راهنامیی برای والدین

سواب را بردارید

 درپوش را با سواب

 از لوله آزمایش

خارج کنید.

منونه برداری

 حدود 30 ثانیه

سواب را مبکید.

نام کودک

Persisch
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ثبت تست
پایگاه اینرتنتی را باز کنید

https://schultestung.labor-daten.de

و اطالعات زیر را وارد کنید:

• نام کودک

• تاریخ تولد کودک

• نشانی

• شامره تلفن

• ایمیل

• شامره بارکد
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بارکد را ثبت کنید

 بارکد 12 رقمی

 را از روی لوله آزمایش بخوانید 

و لطفا آن را در اینجا وارد کنید:

بدون بارکد، نتیجه ای هم وجود نخواهد داشت!

نگهداری این فرم اجباری است!

لوله آزمایش را ببندید

 سواب را دوباره در

داخل لوله آزمایش قرار دهید.
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کد امنیتی

در قسمت آخر این کد امنیتی را وارد 

کنید.

 مهم: بدون ثبت اطالعات

نتیجه ای وجود نخواهد داشت!

درباره مشکالت مربوط به ثبت اطالعات، 

به مدرسه تان مراجعه کنید.

تحویل لوله آزمایش

لوله آزمایش را فورا، حداکرث تا ساعت 

8.30، به مدرسه خود تحویل دهید.

نتیجه را از طریق پست دریافت می کنید. 

امکان دیدن نتیجه به صورت آنالین نیز 

وجود دارد.

نتیجه تست آنالین

اپلیکیشن 
»Mein-Laborergebnis« 

 را دانلود کنید یا

 این وبسایت را باز کنید
https://mein-laborergebnis.de

:کد امنیتی شام

12345678910
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QR را اسکن کنید یا شامره کد

QR-Codes (GUID)

را وارد کنید.

روی »تعیین نتیجه« کلیک کنید.

در صورت مثبت بودن نتیجه تست، 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

نتیجه مثبت را دریافت می کند و بدون دریافت درخواست، با شام متاس می گیرد! درباره 

پرسش ها، لطفا به معلم کالس یا هامهنگ کننده مدرسه مراجعه کنید.

MVZ Labor Krone GbR · Siemensstraße 40 · 32105 Bad Salzuflen
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 در مرحله

 بعد تاریخ تولد

کودک را وارد کنید.

روی »تایید« کلیک کنید.

 فایل پی دی اف

 نتایج شام اکنون

برای دانلود آماده است.

GUID:
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