FARSI
ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﮐووﯾد۱۹-
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻟطﻔﺎ از وب ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﻣوﺟود در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد:
https://self-testing.gov.gr/
اطﻼﻋﺎت زﯾر از طرﯾﻖ وب ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ دوﻟت اﺳﺗﺧراج ﺷده اﺳت.
ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮫ اﻓراد در واﮐﻧش ﺑﮫ ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .ﺣدودا ً از ھر ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﮫ وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ ﺳﺎرس-ﮐﺎو۲
دارﻧد ،ﯾﮏ ﻧﻔر ھﯾﭻ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارد و ﺑدون اطﻼع از آن ،ﻧﺎﻗل ﺑﯾﻣﺎری اﺳت .از طرﯾﻖ ﻓرآﯾﻧد ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﯾﻊ آﻧﺗﯽ ژن ،اﻓراد ھم از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود و ھم از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده ،اﻧﺟﺎم ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﺑرای دﺳﺗﮫ ﺧﺎﺻﯽ از اﻓراد اﺟﺑﺎری اﺳت.
اﮔر ﺗﺳت ﺧﺎﻧﮕﯽ داده اﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آزﻣﺎﯾش ﺟدﯾدی ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد آزﻣﺎﯾش ﻗﺑﻠﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗوان ظرف  ۲۴ﺳﺎﻋت از زﻣﺎن آزﻣﺎﯾش ﻗﺑﻠﯽ ،ﺑﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ دوﻟﺗﯽ
اﻧﺟﺎم داد )در زﯾر ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد(.
•

•

ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد و اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﺎﺷد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از او ﻣراﻗﺑت ﮐرد ،ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد) .ﻣﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:(.
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoykroysmatos-sto-spiti
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از طرﯾﻖ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻣﯽ
ِ
ﮐووﯾد ۱۹-را ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﯾﺎﺑﯾد:
https://eody.gov.gr/komy-testing-eody/
واﺣدھﺎی ﺳﯾﺎر ،روزاﻧﮫ از ﺳﺎﻋت  ۱۰:۰۰ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۳:۰۰ﺑﻌد از ظﮭر داﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺳواﻻت ﻣﺗداول
 (۱ﭼﮕوﻧﮫ آزﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺟﺎم دھم؟
وﯾدﺋوﯾﯽ ﺣﺎوی دﺳﺗوراﻟﻌﻣ ِل ﺗﺳت ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ )ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ( ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد:
https://self-testing.gov.gr/
اﮔر داﻧش آﻣوز ھﺳﺗﯾد  ،ﻓﯾﻠم "ﻣﮭﻣﺗرﯾن آزﻣﺎﯾش در ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود!" را در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D0Hu3MvSUF0
 (۲آزﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای ﭼﮫ اﻓرادی در ﻣدرﺳﮫ ھﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت؟
ﺗﺳت ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺷﯾﻔت ﺻﺑﺢ و ﻋﺻر ،در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و در ﮐﻼس ھﺎی دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
داﺧل ﻣدارس راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرای اﻓراد زﯾر اﺟﺑﺎری اﺳت:

 داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﻠﻣﺎن  /اﺳﺎﺗﯾد ﭘرﺳﻧل وﯾژه آﻣوزﺷﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻣﮑﯽ وﯾژه و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداری و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن.در ﻣدارس آﻣوزش وﯾژه در ھﻣﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﮫ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد ،آزﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن وﯾژه آﻣوزﺷﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﮐﻣﮑﯽ وﯾژه ،اداری و ﺳﺎﯾر اﻓراد اﺟﺑﺎری اﺳت .ﺑرای داﻧش آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه آﻣوزﺷﯽ ،ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ درﺟﮫ و ﻧوع ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻧﯾﺎز وﯾژه آﻣوزﺷﯽ داﻧش آﻣوز ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد.
 (۳در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎره اﻣﮑﺎ  AMKAو ﭘﺎﯾﭘﺎ  PAAYPAﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﯾﺎ در ﭘﯾدا ﮐردن ﺷﻣﺎره داﺧ ِل ﺳﯾﺳﺗم دﭼﺎر
ﻣﺷﮑل ﺷوم ﭼﮫ ﮐﻧم؟
در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﺷﻣﺎره اﻣﮑﺎ  AMKAو اﻣﮑﺎی ﻣوﻗت ) (PAMKAﯾﺎ  PAAYPAﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻣﺎره
ﺧود در ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻣﺎره ﭘﺎﯾﭘﺎ  PAAYPAی ﺧود ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد )ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺟود
اﺳت(:
https://www.amka.gr/have-paaypa/
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻣﺎره اﻣﮑﺎ  AMKAی ﺧود ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد )ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ(:
https://www.amka.gr/AMKAGR/
ﮐودﮐﺎن ﭘﻧﺎھﺟو ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد؟
 (۴در ﻣورد
ِ
در ﻣورد ﻛودﻛﺎن ﭘﻧﺎھﺟو و واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد )از طرﯾﻖ ﯾك ﺑرﻧﺎﻣﮫ – اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ( ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ
ﺳﯾﺳﺗم
ﯾﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻛﻧﻧده آﻣوزش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن رﺳﻣﺎ اﺟﺎزه و اﺧﺗﯾﺎر دھﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﮐد ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎﮐﺳﯾس ﻧت ،وارد
ِ
ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﮐﺎرت ﻣدرﺳﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد.
در ﻣورد ﮐودﮐﺎن ﺑدون ھﻣراه ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز ﭘذﯾرش و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ) (KYTﯾﺎ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﭘذﯾرش ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑدون
ھﻣراه در آن اﻗﺎﻣت دارد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎرت ﻣدرﺳﮫ ﮐووﯾد ۱۹-را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از وی ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕوی ﻣوﺟود در وب ﺳﺎﯾت
زﯾر ﭘر ﮐرده و اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد )ﺑﮫ ﺻورت دﺳت ﺧط(.
https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎره اﻣﮑﺎ  AMKAدر ﻓرم ﺧﺎص ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﮑﺎ  AMKAی ﻣوﻗت
) (PAMKAو ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﭘﺎ  PAAYPAﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
ت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن دارد؟
 (۵ھر ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﻘطﻊ دﺑﯾرﺳﺗﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﭼﻧد ﺗﺳ ِ
ت ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ )دو آزﻣون
در طول دو ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده ،ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﻘطﻊ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﮭﺎر ﺗﺳ ِ
در ھر ھﻔﺗﮫ( اﻧﺟﺎم دھد .اوﻟﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﮐﻼﺳﮭﺎی روز دوﺷﻧﺑﮫ ) ۱۲آورﯾل( درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷد ،از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌد،
داﻧش آﻣوزان ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،اﻋﺿﺎی ﺳﺗﺎد وﯾژه آﻣوزﺷﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻣﮑﯽ وﯾژه ،اداری و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور
ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﮐﻧﺎر داﻧش آﻣوزان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دو آزﻣﺎﯾش اﺿﺎﻓﯽ از داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد )اﯾن دو ﻣورد
ﺗوﺳط داروﺧﺎﻧﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود( .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ،در ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ،آﻧﮭﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 (۶آﯾﺎ داﻧش آﻣوزان ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد؟
داﻧش آﻣوزان ﺑزرﮔﺳﺎل دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺳت را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد .داﻧش آﻣوزان ﺑﯾن  ۱۳ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎل ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺗﺳت را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﺎ ﺗﺣت ﻧظﺎرت واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۳ﺳﺎل  ،آزﻣﺎﯾش ﺗوﺳط
واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 (۷ﺳﮑوی ﺛﺑت ﻧﺎم  self-testing.gov.grﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد؟
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ،اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد:
دادن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐووﯾد :۱۹-ﮔزارش ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردم و ﻣﻌﻠﻣﺎن ،اﻋﺿﺎی ﺳﺗﺎد وﯾژه
 .۱ﮔزارش
ِ
آﻣوزﺷﯽ ،ﺳﺗﺎد ﮐﻣﮑﯽ وﯾژه ،ﮐﺎرﻣﻧدان اداری و ﺳﺎﯾر ﻣدارس.
 .۲ﮐﺎرت ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﮐووﯾد :۱۹-ﮔزارش ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﮭت ﺻدور ﮐﺎرت ﻣدرﺳﮫ ﺑرای واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن داﻧش آﻣوزان و داﻧش
آﻣوزان ﺑزرﮔﺳﺎل.
ﭘس از ورود ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ،داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس ﮐﺎرﺑران ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺻدور
ﻣدرک ﻣرﺑوطﮫ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 (۸وﺳﺎﯾل ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای آزﻣﺎﯾش ،ﭘس از اﻧﺟﺎم آن ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد دﻓﻊ ﺷود؟
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ را در ﺳطل آﺷﻐﺎل ﻣﻌﻣوﻟﯽ دور ﺑﯾﻧدازﯾد.
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره در ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،اﻣﺎ داﺧل دو ﮐﯾﺳﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺳﺗﮫ دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷود.
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش در ﺳطل ھﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ رﻧﮓ آﺑﯽ ھﺳﺗﻧد دﻓﻊ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾﻖ ﻓﺎﺿﻼب
دﻓﻊ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ )ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ( ﯾﺎﻓت:
https://ypen.gov.gr/apovlita-self-test-covid-19/
 (۹اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ،اﻓراد ﺑﺎﯾد ﮐﺎرت ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎوی ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت )ﺑرای داﻧش آﻣوزان( ﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺛﺑت )ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن وﯾژه آﻣوزﺷﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻣﮑﯽ وﯾژه ،ﮐﺎرﻣﻧدان اداری و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس( را ﺻﺎدر
ﮐﻧﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد در ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ داﺋﻣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،ﯾﺎ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﺎ
ت دوم )ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ( را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ھزﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ،در ﻋرض  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺗﺳ ِ
ﺳﺎزﻣﺎن  EODYﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دﻧﺑﺎل ﺷود .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺟدد ﻣﻧﻔﯽ
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻣﺟدد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ،ﭘروﺗﮑل
ِ
ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﺣﺎﻟت داﻧش آﻣوزان،
ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻣﮑﯽ وﯾژه ،اداری و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻓوق ﺑﮫ واﺣد
ﻣدرﺳﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد.

 (۱۰اﻓراد در ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش دوم )ﺗﺳت ﻣﺟدد( را اﻧﺟﺎم دھﻧد؟
ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣراﮐزی ﮐﮫ در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺑﺢ دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوﺟود اﺳت:
;https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf
در ﻟﯾﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﮑﺎن دﻗﯾﻖ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .ﺑرای اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ۱۹-در اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ،ﺑﺎﯾد
ﮔواھﯽ ﻣرﺑوطﮫ را از وب ﺳﺎﯾت ) self-testing.gov.grﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﮐووﯾد (۱۹-را اراﺋﮫ دھﯾد .اﻣﮑﺎن
آزﻣﺎﯾش ﻣﺟدد در اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ از روز دوﺷﻧﺑﮫ ۱۲ ،آورﯾل در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.
ت ﺳرﯾﻊ ﮐووﯾد۱۹-را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد ،آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد؟
ت ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﯾﺎ ﺗﺳ ِ
 (۱۱اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗﺳ ِ
ﺧﯾر ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗﺎ  ۷۲ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ از دوﺷﻧﺑﮫ ) ۱۲آورﯾل( ﯾﺎ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ) ۱۵آورﯾل( ﺗﺳت ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﺳت
ﺳرﯾﻊ داده ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت.
 (۱۲اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش "ﻧﺎﻣﻌﺗﺑر"  Invalidﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
دوﻟﺗﯽ ﺛﺎﺑت ﮐﮫ در اﯾن ﻟﯾﺳت وﺟود دارد ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد:
در ﻣوارد ﻧﺎدر ﻧﺗﯾﺟﮫ "ﻧﺎﻣﻌﺗﺑر" ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت
ِ
;https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf
 (۱۳ﺗوﺟﯾﮫ ﻏﯾﺑت در ﻣدرﺳﮫ :در ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻏﯾﺑت ﻓرزﻧدم در ﻣدرﺳﮫ را در اﯾن
 ۱ﯾﺎ  ۲روز ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﺟدد آزﻣﺎﯾش ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧم؟
ت ﻣﺟدد( ﺛﺑت ﻧﺧواھد ﺷد و در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﺟدد ﺑﺎﯾد
اﯾن ﻏﯾﺑﺗﮭﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش دوم )ﺗﺳ ِ
ظرف  ۲۴ﺳﺎﻋت اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺳول ،در روزھﺎی ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 (۱۴ﮐدام داﻧش آﻣوزان ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ از داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎره  AMKAداﻧش آﻣوزی ﺧود را
ﻧﺷﺎن دھﻧد؟
داﻧش آﻣوزان در ھر ﺳﻧﯽ )ﭼﮫ ﮐودﮐﺎن و ﭼﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن( ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫ ای ﺷﯾف ﺻﺑﺢ ﯾﺎ ﻋﺻر
ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن داﻧش آﻣوزان ﻣدارس آﻣوزش وﯾژه در ھﻣﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ از داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد و
آﻣوزی ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎره  AMKAی داﻧش
ِ
 (۱۵آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن/داﻧش آﻣوزان واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﺷوﻧد؟
ﺑﻠﮫ.

