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ክቡራት ሰብ መሰል መዕበያ ህጻናት

መንግስቲ ኣብቲ ብ 16. 12. 2020 ዘመሓላለፎ ውሳነ (Prot.
Nr. 1126/2020) ብዛዕባ ምክያድ ስሩዕን ተደጋጋምን ሕክምናዊ
መርመራታት ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝምልከት ሰፊሕ ናይ ክትባትን
ሕክምናዊ መርመራታትን ስትራተጂ ኣውጺኡ ኣሎ። ተደጋጋሚ
ሕክምናዊ መርመራታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምልባዕ ሰንሰለት
ብኣግኡ ንምብታኽ አድላዪ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ርእሲ›ቲ
ዛጊት ክትግበር ዝጸንሐ ናይ ምክልኻል ስጉምቲታት ሰሙናዊ ሕክምናዊ
መርመራ ንናይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኣካል ብምምጻእ ትምህርቲ ናይ
ምክትታል ተኽእሎ ዘውሕስ ተወሳኺ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል።
እቲ ዕላማ ብዝተኻእለ መጠን ኩሎም ተመሃሮን፣
መማህራንን
ኣለይትን ናይ ቤት ትምህርትና ዝሳተፉሉ ሓድሽ ኣገባብ ናይ PCR
ናይ ምራቕ (ጥፍጣፍ) ሕክምናዊ መርመራ ምክያድ እዩ። ብሳላ እዚ
ኣገባብ መርመራ እዚ እቲ ናይ ኣፍንጫን ጎሮሮን መርመራ ጠሪሱ
ክተርፍ ይኽእል ማለት እዩ። ንስኹም ከም በዓል መሰል መዕበያ ህጻን
ነቲ ኣብ ጓልኩም/ወድኹም ዝፍጸም ናይ ቤት ትምህርቲ ሕክምናዊ
መርመራ ከም ትድግፉን፣ ከም ትሰማምዕሉ ከም ትገልጹን ተስፋ
ንገብር።
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ናይ ፒሲኤር-ሕክምናዊ መርመራ ጥፍጣፍ (PCR-Speicheltests)
ትምህርቲ ኣብ ዝወሃበሉ ፍሉይ መዓልቲ ይፍጸም። ነናይ ውልቂ
ተመሃራይ ሕክምናዊ መርመራ ጥፍጣፍ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከም
«ናይ ክፍሊ ሕክምናዊ መርመራ» «Klassen-Probe» ኮይኑ ከም
(ናይ ሓባር) (Pooling) ተኣኪቡ ናብ ላቦራቶሪ ይለኣኽ። ብድሕሪ
ገለ መዓልታት ወጽኢት ናይቲ እኩብ ናይ ክፍሊ መርመራ ንሓለፍቲ
ቤት ትምህርቲ ይበጽሕ። ውጽኢት ሕክምናዊ መርመራ ናይታ ክፍሊ
እወንታዊ (Positive) እንተ ደኣ ኮይኑ፣ ናይ በብውልቂ መርመራ
ይካየድ። ውጽኢቱ ኸኣ ንሰብ መሰል መዕበያ ህጻናት ካብ ላቦራቶሪ
ትኽ ኢሉ ይንገር። ብዘይክኦም ብዛዕባ›ቲ ውጽኢት ናይ ውልቀ
ጥዕናዊ መርመራ ንማንም ኣይንገርን። ውጽኢት ሕክምናዊ መርመራ
ውላድኩም እወንታዊ (Positive) እንተ ደኣ ኮይኑ፣ ብዘይወዓል ሕደር
ንናይ ክፍሊ መምህር ክትነግሩ ኣገዳሲ እዩ።

ኣቢልኩም ክትልእኩልና ንላበወኩም። መግለጺ ናይ ምስምማዕኩምን
ዕቃበ መዝገብን ክሳዕ አብ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ 2021 ዝፍጸሙ ናይ
ቤት ትምህርቲ ሕክምናዊ መርመራታት ተተግባርነት ኣለዎም። ንናይ
ቤት ትምህርቲ ሕክምናዊ መርመራታት ዘይትሰማምዕሉ እንተ ደኣ
ኴንኩም፣ አብ ናይ ምስምማዕ መግለጺ ዝምልከቶ ቦታ ብምምስቃል
ከተመልክቱ ትኽእሉ።
ከም ትድግፉና ንኣምን ኢና - ኣዚና ኸኣ ነመስግነኩም! ተወሳኺ
ሓበሬታ አብ www.gr.ch/scolatests ይርከብ። ሕቶታትኩም ናብ
ኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ወይ ከአ ናብ ናይ ካንቶን ሆት ላይን ንናይ
ቤት ትምህርቲ ሕክናዊ መርመራ ከተቕርቡ ትኽእሉ።

ኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ 081 861 27 62
ናይ ካንቶን ሆትላይን፡ 081 254 16 63

ምስ ክቡር ሰላምታ
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ናይ ቤት ትምህርቲ ሽማግለታት ፕረዚደንት
Anna Mathis

ተተሓሒዙ ዝተላእከ ሰነዳት፡
-ናይ ምስምማዕ መግለጺ
-ናይ መዝገብ ዕቃበ መግለጺ

ሕክምናዊ መርመራ ከነካይድ ምእንቲ ክንኽእል ምስዚ ጽሑፍ‘ዚ
ተተሓሒዙ ዝለኣኸልኩም ዘሎ መግለጺ ናይ ምስምማዕኩምን
ዕቃበ መዝገብን መሊእኩምን ፈሪምኩምን ብወድኹም / ጓልኩም
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