
 

 

 عبوات فحص رسي    ع للمضادات: حكومة أونتاريو 
 
 

ا إىل الفصول الدراسية بعد عطلة الشتاء، ي  
ً
ي محاولة لتعزيز عودٍة أكثر أمان

 
كارلتون،   -ُسر مجلس مدارس منطقة أوتاوا ف

ىلي رسي    ع للمضادات لكل طفل يحض  مدرسة مر 
ولة من م  بالنيابة عن حكومة أونتاريو، أن يتمكن من توفثر عبوات فحص مث  

ي أونتاريو 
 
 . القطاع العام ف

 
غض ولة من القطاع العام، بِ م  تهدف عبوات الفحص الُسي    ع للمضادات إىل استخدامها من ِقبل أي طفل يحض  مدرسة مر 

ي التعلم . النظر عن حالة تطعيمه
 
قرر توزي    ع عبوات الفحوص الُسيعة للمضادات عىل الطالب الذين يشاركون ف من المر

عد منذ أيلول لن. بالحضور الشخصي  م عن بر
ُّ
 . 2021سبتمثر / يتوفر هذا االختبار للطالب الذين واصلوا التعل

 
ي هذا الفحص الُسي    ع للمضادات هي مشاركة 

 
رجر مالحظة أن مشاركة طفلك ف ط المشاركة عىل الطالب  . طوعيةير شثر 

ر
ال ت

 . من أجل العودة إىل الفصل الدراسي بعد عطلة الشتاء 
 

ي حير  أن تزويد 
 
، فإن التطعيم 19-الطالب بعبوات الفحص الُسي    ع للمضادات يشكل أداة هامة لمعالجة انتشار كوفيدف

وس ومتحوراته  أنواع الحماية فعالية ضد الفثر
ومن شأن التأكد من تطعيم األطفال والشباب أن يوفر لهم مستوى . يظل أكثر

 . قدر اإلمكانقوًيا من الحماية وأن يساعد عىل إبقاء المدارس مفتوحة وآمنة 
 

ي إبقاء 
 
ي أثبتت فعاليتها ف

اتيجيات الصحة العامة الرئيسية التر ا أن نتذكر أننا جميًعا بحاجة إىل مواصلة اسثر
ً
من المهم أيض

ي ذلك 
 
اهذه الجائحة تحت السيطرة، بما ف ل عندما تشعر بالمرض، والخضوع للفحص إذا ظهر   مالثر  ت عليك أعراض، المث  

 . ، وارتداء غطاء الوجه حسب االقتضاء وغسل يديك بشكل متكرر 
 

رجر قراءة المعلومات الهامة الواردة أدناه قبل استخدام عبوات الفحص الُسي    ع للمضادات  . ير
 

ستخدم عبوات الفحص الرسي    ع للمضادات 
ُ

عة قبل عطلة الشتاء)متى ت
َّ

 (: الُموز
أيام خالل  4 - 3بإجراء الفحص كل يوىص الطالب الذين يختارون استخدام عبوات الفحص الُسي    ع للمضادات  ●

ي كل يوم اثنير  وخميس، ابتداًء من 
 
، حتر يتم استخدام جميع االختبارات / كانون األول  23العطلة، ف ديسمثر
 . الخمسة

 عندما  ●
ً
ستخدم عبوات الفحص الُسي    ع للمضادات حضا

ر
ي من أي من )عىل الطفل  ال تظهر أعراضت

أي أنه ال يعان 
ض لحالة كوفيد 19-أعراض كوفيد  (. مؤكدة 19-ولم يتعرَّ

يجب أن يحصل أي شخص لديه أعراض أو تم تحديده عىل أنه عىل اتصال وثيق بحالة مصابة عىل اختبار تفاعل  ●
يز المتسلسل  م اختبارات الفحص الُسي    ع للمضاد. PCRالبوليمثر

 
ستخد

ر
ي أال ت

ات لألشخاص الذين يعانون من ينبغ 
يز المتسلسل  . أعراض أو األشخاص الذين عىل اتصال وثيق بالحاالت المصابة كبديل الختبارات تفاعل البوليمثر

 
لية ز  استخدام عبوات الفحص الرسي    ع للمضادات المنز

ي إن إكس رسي    ع االستجابة   ●
ي نر ة فتحة عن طريق مسح مقدم ™BTNX Rapid Responseيمكن إجراء اختبار نر

رفقة بالعبوة، وحسب موافقة وزارة الصحة الكندية)األنف  ة المر أو عن طريق مسح عمق فتحة األنف ( تبًعا للنُسر
ي هذه الوثيقة، نظًرا للحساسية األعىل مقارنة بمسح )

 
ي أونتاريو ف

 
عىل النحو الذي أوصت به هيئة الصحة العامة ف

المتوفرة  البلعوميةمن جمع العينات باستخدام المسحة األنفية يمكن القيام بكال النوعير  (. مقدمة فتحة األنف
بوة  . مع العر

رجر اتباع التعليمات المرافقة لهذه الرسالة ●  . ير
مكن لألهاىلي أو األوصياء اختيار إجراء هذا الفحص عىل األطفال الذين قد يحتاجون إىل المساعدة : مالحظة هامة ●

ير
ا)

ً
 (. أي األطفال األصغر سن

 



 

 

 : فعله بعد خضوعك لالختبار ما عليك 
ي غضون  ●

 
ي أجريت حتر اآلن سلبية، يمكن . دقيقة 15ستعرف نتيجة االختبار ف

إذا كانت نتائج االختبارات التر
ام بجميع . لطفلك أن يلتحق بالمدرسة كالمعتاد  ي االلثر 

 
حتر لو جاءت نتيجة طفلك سلبية، يتعير  عليه أن يستمر ف

 . مثل التوجيهات بشأن التجمعات والتباعد وارتداء الكماماتتوجيهات الصحة العامة ذات الصلة، 
عتثر النتيجة اإليجابية الختبار الفحص الُسي    ع للمضادات نتيجة إيجابية أولية ●

ر
يتعير  عىل الطفل الذي يحصل . ت

يز المتس ي اختبار الفحص الُسي    ع للمضادات أن يسغ إىل إجراء اختبار تفاعل البوليمثر
 
لسل عىل نتيجة إيجابية ف

PCR  ي أقرب وقت ممكن
 
ي غضون )للحصول عىل تأكيد ف

 
ي  ( ساعة عىل النحو األمثل 48ف

 
 موقع اختبارات محىلي ف

عرف نتيجة اختبار تفاعل البوليمثر 
ر
جري االختبار، ويعزل نفسه حتر ت

ر
 . تسلسل المؤكدةالم يز أو صيدلية ت

 
 

 موارد إضافية
ي إن إكس رسي    ع االستجابة الخاص باالختبار الُسي    ع للمضادات لكوفيد

ي نر ية 19-كيف تختثر نفسك عثر اختبار نر  اإلنجلثر 
 (PDF) الفرنسية

 
ي عدة لغات)  االختبارات الُسيعة للمضادات للطالب الذين ال يعانون من أعراض: الفيديوهات

 
 (متوفر ف

  
  

 

https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%203%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-EN.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%203%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-EN.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%204%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-FR.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmz9ERQlsZvswUiYSJVOLRIOwRUWBL_W

