ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ
واﻟدﯾن ﻋزﯾز ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻼس ،...
دﯾروز/اﻣروز آزﻣﺎﯾش ﮔروھﯽ ﺑﺎ ») Lolli-Testآزﻣﺎﯾش آب ﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ(« در ﮔروه ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ )ﻧﺎم ﮔروه( اﻧﺟﺎم ﺷد و
ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع داده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش دﺳت ﺟﻣﻌﯽ ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠق دارد ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت.
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﮐودک در ﮔروه ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ آﻟوده اﺳت .ﺧود ﮐودک ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻣﯽﺗواﻧد
اﻓراد دﯾﮕر را آﻟوده ﮐﻧد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓرآﯾﻧد آزﻣﺎﯾش ﻣﺟدد ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺑﺗﻼ اﺳت ،ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن اﯾن ﮔروه ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن اﻣر در ﻣورد ﻛودﻛﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در ﮔروه ﻣراﻗﺑت ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﻣﯽﺷوﻧد ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد اﮐﻧون آزﻣﺎﯾش دوم را در ﺗﺎرﯾﺦ  ...ﺑر روی ﻓرزﻧد ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود:
ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن اﻗﻼم ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای آزﻣﺎﯾش دوم )ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری در ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ( را از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد.
 .1ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﺻﺑﺢ روز  ...ﺑﮫ ﻣدت  30ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭼوبھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری )آﺑﻧﺑﺎت ﭼوﺑﯽ( ﻣرﺑوطﮫ را ﻣﯽﻣﮑﻧد.
 .2ﺳﭘس ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری را دوﺑﺎره درون ﻟوﻟﮫ ﻗرار داده و درب ﻟوﻟﮫ را ﻣﯽﺑﻧدﯾد .ﺳﭘس ﻟطﻔﺎ ً ﻟوﻟﮫ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓرزﻧد ﺧود
ﺑرﭼﺳب ﺑزﻧﯾد.
 .3ﻟطﻔﺎ ً ﻟوﻟﮫ را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ...ﻣورخ  ...ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎورﯾد و ﺗﺣوﯾل  ...ﺑدھﯾد.
ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ از ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت داﺷﺗﻧد را دوﺑﺎره ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﯽﺑرد و در آﻧﺟﺎ ﻣورد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد .ﻟطﻔﺎ ً ﮐودک ﺧود را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت/دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﯾﺷﺗری از ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﻟﺢ )ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اداره ﺑﮭداﺷت( درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﯾد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑل )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل از ﮔم ﮐردن ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری/ﺗﺄﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل
ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری؛ ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐودک آﻟوده؛ آﺳﯾب دﯾدن ﭼوب ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری؛ اﻧﺟﺎم اﺷﺗﺑﺎه آزﻣﺎﯾش( در اﯾن آزﻣﺎﯾش دوم،
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﻣوظﻔﯾد ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص اطﻔﺎل ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﮔﺎمھﺎی ﻻزم را
ﺷروع ﮐﻧﻧد )از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش  ،PCRﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑودهاﻧد( .در اﯾن ﺷراﯾط ،ﺷرﮐت ﻣﺟدد در
ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﯾﺎ در ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﻣدرﺳﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش  PCRاﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.

ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﺣﺗراﻣﺎت،
ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ

