
بالتعاون مع الجيش اإليطالي    ستقوم المؤسسة الصحية لسان كارلو وسان باولونوفمبر ،  16صدقائي األعزاء ، نعلمكم أنه في يوم االثنين أ

مدينة ميالنو .  الى المستضدات )أي االختبارات السريعة( من خالل الوصول  وبلدية ميالنو بتنشيط أول نقطة لتوصيل مسحات  

من االثنين إلى السبت.  14:00إلى الساعة  8:00في منطقة وقوف السيارات في طريق نوفارا وستكون نشطة من الساعة سيكون هذا   

الذين  والعاملين يتم الوصول بدون حجز وهو محجوز فقط للطالب والمدرسين   

أعراض توحي باإلصابة بعدوى كوفيد في المدرسة ظهرت   

ساعة التي  48في منزلهم ، ولكن بعد التحاقهم بالمدرسة في الـ  وهم األعراض الواضحة التي توحي باإلصابة بفيروس كوفيدتظهر قد و

من أجل المضي قدماً في أي  تسبق ظهور األعراض ، بناًء على توصية من طبيب األسرة أو طبيب األطفال ، يحتاجون إلى تشخيص سريع 

زمالء الدراسة أو غيرهم من الموظفين تخصتدابير الحقة   

،   االقرار الذاتيمع نموذج  عمل المسحات منطقة في كلتا الحالتين ، يجب على الشخص الذي يتعين عليه الخضوع لالختبار أن يقدم نفسه في

المدرسة.  جهةمن  النموذجلمدرسة بسبب األعراض ، يجب ختم والذي يمكن تنزيله من الرابط التالي. في حالة الطرد من ا  

صورة من بطاقة الهويةمع احضار   

الكود الفيسكالي  نسخة من  

( وبالتالي المضاداتتكتشف وجود البروتينات الفيروسية ) -على عكس المسحة الجزيئية  -وانفية يتكون اختبار المستضد من مسحة بلعومية 

المنطقة.المخصصة داخل  االماكنيخضع لالختبار سينتظر النتيجة في سالذي  الشخصدقيقة(.  15)حوالي جًدا  سريعة  بنتيجةتسمح   

إلى التقييم التالي من قبل طبيب األسرة أو طبيب األطفال.   الشخص في حالة وجود نتيجة سلبية ، سيتم إرسال   

جزيئية تأكيدية وسيتعين عليه الوصول إلى منزله ، والبقاء في عزلة في حالة وجود نتيجة إيجابية ، سيخضع المريض على الفور إلى مسحة 

 حتى يتم تلقي نتيجة هذه المسحة الثانية.

خالل     منتقارير  الالوصول إلى  ويمكنسيتم اإلبالغ عن نتائج المسحة الجزيئية بالطريقة السارية بالفعل )السجل الصحي اإللكتروني ، 

(. الطبيب العام المعالج لالسرة  

ة للسماح بالبدء التدريجي لألنشطة  ولتجنب أي إزعاج للعائالت ، ستظل نقاط الوصول المباشر األخرى التي تم تنشيطها في المنطقة )القائم 

قت الحالي. في الو مفعلةالتي يمكن الوصول إليها على هذا الرابط(   

على االحتياجات التي ستظهر من عالم المدرسة. لالختبارات السريعة بناءً   اضافيبتقييم تنشيط   الوحدات الصحيةستقوم   

.المعنيةيرجى نشر هذه المذكرة على أوسع نطاق ممكن حتى تصل إلى جميع المدارس ومن خاللها جميع األطراف   
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