استعد – انطلق –
العودة إلى غرف الدراسة
برنامج اختبارات كوفيد 19

تتشارك مدارس ميلووكي العامة معGingko Bioworks, Inc .لتسهيل
إجراء اختبارات كوفيد  19للطالب والموظفين العائدين إلى مباني مدارسنا
للتعلُّم والعمل بالحضور الشخصي .سيتضمن البرنامج إجراء اختبارات دورية
جماعية ،والتي تعد مكونًا مه ًما الستراتيجية الصحة والسالمة في المنطقة
ُّ
التعليمية .وسيعزز برنامج االختبارات قدرة المنطقة التعليمية على توفير بيئة آمنة للتعلم والعمل الشخصي للطالب والموظفين.

السؤال

الجواب

ما هو االختبار اجلماعي؟

االختبار الجماعي هو عملية يتم فيها جمع عينات من عدة أفراد واختبارها معًا كمجموعة واحدة .تُع ُّد هذه
الطريقة فعالة الختبار أعداد كبيرة من األفراد حيث يمكن أخذ عينات من عدد يصل إلى  25فردًا إلجراء
اختبار واحد .ال يوفر االختبار الجماعي نتيجة اختبار لكل فرد في المجموعة؛ ومع ذلك ،يمكن من خالل هذا
االختبار الجماعي الكشف عن وجود إصابات بفيروس كوفيد  19في المجموعة التي تم أخذ عينات منها.

ما هو الغرض من االختبار اجلماعي؟

يقدم االختبار الجماعي طريقة فعالة لتحديد اإلصابة بفيروس كوفيد  19عند األفراد الذين ال تظهر عليهم أي
عالمات أو أعراض للعدوى .وهذا الجهد الرامي إلى تحديد األفراد الذين ال تظهر عليهم أعراض هو جزء
من النهج االستباقي للمنطقة التعليمية للتخفيف من تفشي فيروس كوفيد  19وضمان توفير بيئة آمنة.

من سيشارك في االختبار؟

سيتم إجراء االختبار للطالب والموظفين العائدين إلى التعلُّم والعمل بالحضور الشخصي.

هل املشاركة في االختبار إلزامية؟

نعم ،المشاركة في االختبار الجماعي مطلوبة لجميع الطالب والموظفين المشاركين في التعلُّم والعمل
بالحضور الشخصي.

هل املوافقة مطلوبة؟

نعم .سيتم الحصول على موافقة خطية قبل إجراء االختبار للفرد .وسيتم توفير نماذج الموافقة ألهالي الطالب
مع بدء التعلُّم بالحضور الشخصي .وسيتم توفير النماذج للموظفين عند العودة إلى عملهم في المدارس .يتوفر
النموذج أيضًا على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية.

ماذا يحدث إذا رفض الوالدين أو املوظف املوافقة
على إجراء االختبار؟

إذا رفض أحد الوالدين الموافقة على مشاركة طفله في إجراء االختبار ،فسيتم تحويل الطفل إلى التعلُّم
االفتراضي عن بعد .أما إذا رفض الموظف المشاركة في إجراء االختبار ،فيعتبر عدم انصياع للتعليمات.

كم مرة سيتم إجراء االختبار؟

سيتم إجراء االختبار مرة واحدة كل أسبوعين لعشرة بالمائة من الطالب والموظفين في كل مدرسة.

متى سيبدأ إجراء االختبار؟

سيبدأ إجراء االختبار للمجموعة األولى في أسبوع  19أبريل  ،2021وسيبدأ في بقية المدارس في أسبوع
 26أبريل .

كيف يتم أخذ العينات؟

تؤخذ العينات بواسطة مسحة أنفية .سيجري األفراد المشاركون االختبار بأنفسهم عن طريق إدخال مسحة
داخل كل فتحة من فتحتي األنف أربع مرات .وعند االنتهاء من ذلك ،سيضع الفرد المسحة في حاوية
مخصصة للمجموعة /الفصل الدراسي.

ماذا يحدث للعينات؟

بعد وضع جميع المسحات في حاوية التجميع ،ستقوم ممرضة أو موظف معين بإغالق الحاوية وتجهيزها
للشحن إلى المختبر إلجراء االختبار.

هل سيتعرف اخملتبر على املعلومات الشخصية
للمشارك؟

ال .لن يتعرف المختبر على أي معلومات شخصية للمشارك .سيتم تحديد رمز لكل حاوية يتم إرسالها إلى
المختبر وربطها فقط بالمجموعة  /فصل دراسي .المدرسة هي فقط التي ستحدد عينات األفراد التي تم
تضمينها في حاوية المجموعة.

كيف سيتم تخزين مستلزمات االختبار في
موقع املدرسة؟

ستتولى الممرضة أو الموظف المكلف تخزين جميع مستلزمات االختبار والمعلومات والحقائب واستمارات
الموافقة في مكان آمن في مبنى المدرسة.

كم ستستغرق مدة احلصول على النتائج؟

سيتم الحصول على النتائج في غضون  24إلى  48ساعة.
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السؤال

الجواب

هل سيتم إطالع األفراد في مجموعة االختبار
على نتائج االختبار؟

إذا كانت النتائج في مجموعة االختبار سلبية ،فلن يتم إرسال تنبيهات إلى األفراد في المجموعة .أما إذا كانت
النتائج في مجموعة االختبار إيجابية ،فسيم اطالع جميع األفراد في المجموعة على نتيجة اإلصابة.

ماذا يحدث إذا كانت نتيجة اختبار اجملموعة
إيجابية؟

سيتم إخطار األفراد في المجموعة على الفور بنتيجة االختبار اإليجابية وتوجيههم للحصول على اختبار كوفيد
 19التشخيصي كل فرد على حده لتحديد ما إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد  .19وسيُطلب من جميع األفراد
في المجموعة عدم العودة إلى مبنى المدرسة لمدة  14يو ًما .وسيتم تحويل التعليم لمجموعة الفصل إلى التعلُّم
االفتراضي لمدة  14يو ًما.

إذا كان نتيجة أحد املشاركني في اجملموعة
سلبية بعد إجراء اختبار كوفيد  ،19فهل
ميكنه العودة إلى املوقع قبل انتهاء الـ 14
يوما؟
ً

ال .سيُطلب من جميع المشاركين في المجموعة التي ظهرت نتيجتها إيجابية عدم الحضور إلى مبنى المدرسة
لمدة  14يو ًما كاملة.

/m
الموقع اإللكتروني إلعادة فتح المدارس: ymps.org

نحن في مدارس ميلووكي العامة مستعدون!
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