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األهالي و األوصياء القانونيين األعزاء،
أتمنى لكم جميعا سنة جديدة سعيدة وقبل كل شيء سنة مليئة بالصحة.
تم عقد اجتماع لمجموعة من خبراء كورونا بتاريخ  12.01.2022للمرة األولى في السنة الجديدة ،لالستشارة والنقاش بخصوص
الوضع الحالي وتبادل نتائج ما يسمى بأسابيع الوقاية.
في أول أسبوعين بعد عطلة الميالد في دور الحضانة ورياض األطفال ،وافق معظمكم على العرض الطوعي إلجراء اختبار ألطفالهم:
على مستوى المدينة  ،شارك ما يقارب  ٪80من األهالي .لقد سعدنا جدا بهذا الطلب السريع ونود أن نشكركم على التعاون .نظرا ألن
أسابيع الوقاية كانت ناجحة للغاية وبتأييد من فريق خبراء كورونا الذي يدعم أيضا هذه االختبارات  ،قررنا االستمرار بهذا العرض .هذا
يعني:



ستستمرون في تلقي اختبارات سريعة من دور الحضانة ورياض األطفال ليكون بإمكانكم اختبار أطفالكم مرتين في األسبوع.
نظرا لتغيير المنتج ،أصبح لكل طفل اآلن علبة تحتوي على  5اختبارات لمدة أسبوعين.
األهالي الذين لم يشاركوا بعد  ،يمكنهم بالطبع االنضمام في أي وقت .يجب التوقيع على إعالن الموافقة على ذلك.

يتّسم الوضع الحالي بأعداد متزايدة من اإلصابات بسبب متغير أوميكرون السائد اآلن .اتفق فريق الخبراء على القواعد التالية  ،والتي
ستطبّق حتى نهاية أبريل:



سيستمر العمل في مجموعات ثابتة  ،وال تزال الرعاية بين المجموعات ممكنة في غير أوقات الذروة وفي الخارج.
من أجل سد النقص في عدد الموظفين ،فإنه من الممكن للشخص العمل في مجموعة أخرى بشرط إجراء اختبار ذاتي في
نفس اليوم.

منذ يوم االثنين  17يناير ،تعتبر ماربورغ واحدة من النقاط الساخنة نظرا الرتفاع معدل اإلصابات وبالتالي فهي تخضع للوائح
خاصة . Hotspot_Regeln (hessen.de) .لذا ال يزال الحذر مطلوبا ولكم جزيل الشكر على تصرفكم المراعٍ والحذر.
في الختام ،رابطان لمقاطع فيديو وتقارير عن أسابيع الوقاية من األسبوع الماضي:
Kostenlose Lolli-Tests für 3000 Kita Kinder in Marburg (15:30) - Podcast: | hr4.de | Podcast
Hessens Kita-Kinder testen sich vorsorglich – FFH.de
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