
 

هیژانو ۱۰مدارس از روز دوشنبه  ییپرسش و پاسخ در رابطه با بازگشا۱۷  

 

 

)سلف تست( انجام خواهند داد؟ ییدانش آموزان در هفته اول چند تست خود آزما۰۱  

، سه ژانویه به جای دو تست ام۱۵تا  ام۱۰یک خودآزمایی اضافی برای هفته اول فعالیت مدرسه ارائه شده است. بنابراین در هفته 

 خودآزمایی انجام می شود.

.انجام خواهند داد ییآزماخود تستدو  دانش آموزان،  ژانویه ام۱۷هفته دوم به بعد، پس از  از  

 

انجام شود؟ دیبا یچه زمان )سلف تست( ییتست خود آزما.۲  

ام ۱۰هفته اول ) یکه برا یدر حال رد،یگ یساعت قبل از حضور در مدرسه هر سه شنبه و جمعه صورت م ۲۴تا  ییتست خود آزما

( انجام ۱۴/۱( و جمعه )۱۱/۱(، سه شنبه )۱۰/۱ساعت قبل از حضور در مدرسه دوشنبه ) ۲۴تا  ییتست خود آزما( ۰۱/ام  ۱۵الی

.خواهد شد  

 

خودآزمایی برای افراد واکسینه شده نیز اجباری است؟تستآیا. ۳  

خودآزمایی برای همه دانش آموزان اعم از واکسینه شده و واکسینه نشده و همچنین  تستغربالگری کرونای جدید از طریق انجام 

.الزامی استنیز معلمان واکسینه شده   

  

می شود؟اظهارخودآزمایی در کجا  تست. نتیجه ی ۴  

 (self-testing.gov.gr در پلتفرمنتیجه برای مدارس دولتی اعالم  و اظهار edupass.gov.gr نه در پلتفرم)می شودو  ثبت  

.صادر می شود COVID-19 کارت مدرسه برای همان جا که از  

self-testing.gov.g دانش آموزانی که در مدارس خصوصی تحصیل می کنند همچنان در پلت فرم سلف تستاظهارنامه های   

.ارسال می شود  

  

را کجا اعالم خواهند کرد؟ سلف تستنتایج معلمان . ۵  

.https://edupass.gov.gr[5] همانطور که وزارت آموزش وپرورش به سوال ما پاسخ داد در  

؟روطمعلمانی که واکسینه نشده اند چ در رابطه با. ۶  

سلف یک و( آزمایش سریع) دیرپ تستود، در هفته اول شروع به کار مدرسه دو با هزینه ی خ معلمانی که واکسینه نشده اند باید
در  اینانجام دهند.  تست دیرپ (۱۴/۱) وجمعه( ۱۰/۱) مدرسه روز دوشنبه ساعت قبل از ورود به ۴۸باید حداکثر تا  .انجام دهندتست



انجام شود. ازهفته دوم فعالیت  سلف تستیک (۱۱/۱مدرسه روزسه شنبه ) به ساعت قبل از ورود ۲۴که باید حداکثر تا  ستحالی

.حضور در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته انجام دهندقبل از  دیرپ تستمدرسه، معلمان واکسینه نشده باید هفته ای دو   

جزو کدام دسته هستند؟ ی گرفته اندبیمار که معلمان. ۷  

د.قرار می گیرنگان واکسینه شد معلمان بیمار با گواهی بیماری معتبر در دسته  

 

چه اتفاقی می افتد؟ کالس درسدر  ابتال در صورت بروز یک مورد. ۸  

 شخصهایی که در نزدیکی ها را فقط به بچهیعنی افزایش کنترل« صلیب»در کالس، منطق  مبتال در صورت بروز یک مورد
روزو هر  ۵پردازیم. اکنون همه دانش آموزان واکسینه نشده به مدت می هوگرها در کل کنیم و به افزایش کنترلاند واگذار مینشسته

را در پنج روز انجام می  سلف تستیک و( آزمایش سریع) دیرپ تستو ، آنها دی کهونحتست رایگان می گیرند. به کیت روز یک 

 ۳روز. همکالسی های واکسینه شده در مجموع هفته ای  ۵تست در  ۵تست ثابت درهفته، بنابراین  سلفدهند، عالوه بر این دو 

د.تست خودآزمایی رایگان انجام خواهند دا سلف  

  

در مورد معلمان واکسینه نشده اعمال می شود؟ راهکاریچه . ۹  

، عالوه بر دوتست رپید که قبالً سلف تستیک روز انجام خواهند داد: دو تست رپید و  ۵تست را در  ۵معلمان واکسینه نشده همچنین 
ادند.در هفته انجام می د  

.را به صورت رایگان انجام می دهند سلف تست۳معلمان واکسینه شده هفته ای   

 

تغییر می کند؟ زنگ تفریحیا  زدن  ماسک لحاظآیا چیزی از . ۰۱  

در اماکن  این پروتکل مانند تست رپید اجباری برای معلمان غیر واکسینه، استفاده اجباری از ماسکشده ی  ینیشبیپمفاد  تمامی
همچنان اعمال می  هابرای گروه های دانش آموزان، تعلیق گشت و گذار توتفاهای م زنگ تفریح، یو خارج یداخل طه هایومحو

.شود  

  

می کند؟ اتفاق چه زمانی عملیات تعلیق یک کالس. ۱۱  

( به %۵۰از تعداد مربوط به پنجاه درصد )مبتال فعالیت بخشی از واحد مدرسه تنها زمانی متوقف می شود که تعداد موارد تایید شده 
.واحد مدرسه بیشتر شود کل از صوبخصحاضر در قسمت  اد کل دانش آموزان( از تعد۱اضافه یک )  

  

د؟وچه می ش مثبت تشخیص داده شود، ۱۹-کووید COVID-19 ۱۲ . دانش آموزی بهتست اگر  

روز متوقف خواهد  ۵پس از  جداسازیروز در ایزوله خواهد بود.  ۵دانش آموزی مثبت باشد، حداقل به مدت  ۱۹-اگر آزمایش کووید

 (سلف تست) و )ب( با خودآزمایی ه باشدفروکش کرد -غالباً تب  -صورت عدم وجود عالئم یا عالئم پس از پنج روز در)الف( :شد
.مثبت باشد، ایزوله طوالنی خواهد شد رپیدیا  ( سلف تست) تب ادامه یابد یا خودآزمایی .چنانچهمنفی  

   
  



د؟وچه می ش شود،مثبت تشخیص داده  ۱۹-کووید COVID-19 ۱۳ . ی بهتست معلماگر  

)الف( در :روز قطع می شود  ۵روز ایزوله می شود. جداسازی پس از  ۵، حداقل به مدت ی مثبت باشدمعلم۱۹-اگر آزمایش کووید

ان واکسینه فروکش می کند و )ب( با خودآزمایی منفی برای معلم -غالباً تب  -روز  ۵صورت عدم وجود عالئم یا عالئم پس از

سلف در صورت تداوم تب یا مثبت بودن . برای معلمان واکسینه نشده  رپید یا مولکولیپی سی آر آزمایش منفی آزمایشگاهی،شده
، رپیدیا تست  

روز دیگر از ماسک محافظ تنفسی باال ۵طوالنی می شود. در زمان خروج از قرنطینه، معلمان موظفند حداقل تا قرنطینه   

 (FFP2یا  ΚΝ95 یا Ν95)یا ماسک دوتایی استفاده کنند.
 

  
در خارج از مدرسه چه چیزی برای دانش آموزان و معلمان ارائه می  ۱۹-در صورت تماس نزدیک با یک مورد تایید شده کووید. ۱۴

باشد؟ موجود ابتال موردیک شود؟ یعنی چه اتفاقی می افتد که مثالً در خانه   

  
:خارج از مدرسه باشند ۱۹-یا معلمان در تماس نزدیک با یک مورد کوویددر صورتی که دانش آموزان   

 
  معلمان واکسینه شده و با  دوز تقویت کننده یا معلمانی که با ۲ دوز در ۶ ماه گذشته یا با یک دوزواکسنJ&Jواکسینه شده اند،۵ روز 

می روند. یا مولکولی، به طور معمول به مدرسه  رپید تست آزمایشگاهی انجامدر معرض قرار گرفتن و پس از   

.دیوزاستفاده کنر۱۰به مدت  یک ماسک دوتایی  دهید.  در روز پنجم پس از مواجهه، آزمایش )تست سریع یا مولکولی( را انجام  
.وزاستفاده می کنندر۱۰یا ماسک دوتایی به مدت   (N95 یاKN95 یاFFP2)معلمان یک ماسک محافظ تنفسی باال 

بدون دوز تقویت کننده یا معلمانی که با دو دوز در شش ماه گذشته یا با یک دوز واکسن  ماه گذشته ۶در  دوز با  واکسینه شده و معلمان
.به طور معمول به مدرسه می آیندپس از در معرض قرار گرفتن و  ۵جانسون جانسون واکسینه شده اند،    

وزاستفاده می ر۱۰یا ماسک دوتایی به مدت  یک ماسک محافظبا  روز ۵و بعد از گذشت مانند روزقرنطینه می ۵شده نواکسینه ن معلما

  .کنند

 (N95 یاKN95 یاFFP2 روز ۵ها  وبعد از شدهنمعلمان یک ماسک محافظ تنفسی باالواکسینه   

.وزاستفاده می کنندر۱۰یا ماسک دوتایی به مدت   

 

تست می گیرندسلف سه  ۷-۵و  ۳، ۱-۰دانش آموزان واکسینه شده باشند، به طور معمول به مدرسه می آیند و در روزهای  اگر این  

 
 

تست سلف ، در معرض قرار گرفتنمانند و در روز پنجم پس از روز در قرنطینه می ۵آموزان واکسینه نشده باشند، به مدت اگر دانش

.دهندانجام می   
 

  
آموزان و معلمان واکسینه نشده که بیمار شده اند چطور؟دانش . ۱۵    

دانش آموزان یا معلمان واکسینه شده را  یوضعیتشرایط دانش آموزان واکسینه نشده یا معلمانی که در سه ماهه آخر بیمار شده اند 

.دارند   
  

. ۱۶ آموزش الکترونیکی چه زمانی انجام می شود؟  
:استثنایی در موارد خاص انجام می شود که شامل موارد زیر می شودآموزش از راه دور به طور    

.شناسایی شود۱۹-کووید( از دانش آموزان  ۱+  ٪۵۰در بیش از نیمی )چنانچه  اگر در یک بخش مدرسه همزمان موارد تایید شده  
ایگزینی فوری او از سوی اداره در صورتی که مربی آموزش ابتدایی )معلم/ مربی مهدکودک، غیرتخصص( بیمار باشد و امکان ج 

.آموزش و پرورش مربوطه وجود نداشته باشد،آموزش الکترونیکی توسط معلم دیگری ارائه می شود  
.مایل است آموزش از راه دور را به صورت اختیاری انجام دهد و اگر معلمی مثبت باشد و در قرنطینه باشد   

اقدامات حفاظتی و جلوگیری از انتشار »پروتکل ه شده فهرست ضمیم که در ای جدیهای زمینهآموزانی که یکی از بیماریبرای دانش

د.کننهای آنالین شرکت میرا دارند و در کالس« در مدارس۲-وک-سارس  ویروس   
 

  

دریافت کنند؟ سلف تستدانش آموزان و معلمان تا چه زمانی می توانند از داروخانه ها . ۱۷   
 



  ۵هیژانوام  ۸به دانش آموزان کلیه مقاطع اعم از واکسینه شده و غیر واکسینه شده و همچنین معلمان واکسینه شده تا روز شنبه 

 ژانویهام ۲۱تا  ام۱۰دو هفته اول بازگشایی مدارس یعنی از در رایگان از داروخانه ها جهت رفع نیازهای کنترلی  سلف تستعدد

ارائه می شود. تست خودآزمایی )سلف تست( رایگان داروخانه ها در تعطیالت جشن اپیفانی در روز پنجشنبه ۱/۶ توسط داروخانه 
.های کشیک در دسترس خواهد بود  

 

 


