همپشر و جزیره وایت

برنامه آزمایش بزاق برای تشخیص کووید۱۹-

برگه اطالعاتی برای والدین و سرپرستان

درباره برنامه
آزمایش بزاق چیست؟

نمونههای بزاق روشی ساده و غیرتهاجمی برای آزمایش آلوده شدن یا نشدن فرزندتان به کووید ۱۹-ارائه میدهند.
در این آزمایش فرزند شما حجم کمی از بزاق خود را در لولهای میریزد و سپس ظرف نمونهاش را به مدرسه
یا کالج محل تحصیل خود تحویل میدهد؛ ظروف نمونه در آن مکانها جمعآوری و در آزمایشگاه تجزیهوتحلیل
میشوند .نتایج آزمایشها ظرف  ۲۴تا  ۴۸ساعت ازطریق پیامک یا ایمیل اطالعرسانی میشود.

چرا مهم است فرزندتان در این برنامه شرکت کند؟

اگر بخواهیم شیوع کووید ۱۹-را متوقف کنیم ،الزم است بدانیم چه کسانی به آن مبتال شدهاند .آزمایش هفتگی در
مقیاس بزرگ میتواند به شناسایی افرادی که به ویروس آلوده شدهاند اما هیچ نشانهای ندارند کمک کند.

آزمایش بزاق چه تفاوتی دارد؟

آزمایش بزاق آسان ،دردسترس و غیرتهاجمی است .شرکتکنندگان آب دهانشان را روی قاشق تمیزی میریزند و
 ۲میلیلیتر از آن را به لوله آزمایش منتقل میکنند .در این آزمایش ،از سواب گلو یا بینی استفاده نمیشود .مطالعات
ثابت کرده است نمونههای بزاق دقت بسیار باالیی دارند و نتایج قابل اعتمادی ارائه میدهند .این نوع آزمایش
همچنین آزمایش اولیه بهموقعی برای تعیین توالی ژنوم است که به تحقیقات مهم روی سویههای مختلف درحال
ظهور کمک میکند.

این برنامه چگونه عمل میکند؟

تصویر زیر روند کار برنامه و چگونگی حمایت ما از شما ،فرزندتان و مدرسه یا کالج فرزندتان را نشان میدهد.

مدرسه یا کالج شما برای شرکت در
برنامه ثبتنام میکند

ثبتنام

اگر نتیجه آزمایش مثبت
باشد ،ظرف  ۲۴ساعت
تماسی تلفنی بهمنظور
پیگیری دریافت خواهید
کرد و نتیجه با تیم
«آزمایش و ردیابی
 »NHSبهاشتراک
گذاشته میشود

دانشآموزان دروس
اختصاصی برای
کمک به آشنا شدن با
این آزمایش دریافت
میکنند

نمونه به آزمایشگاه
برده میشود
و نتایج ظرف
 ۲۴تا  ۴۸ساعت
ازطریق پیامک
اعالم میشود

یک کیت آزمایش بزاق دراختیار
هر دانشآموز قرار میگیرد تا نمونه
بزاق خود را در خانه تهیه کند

1

نمونه به مدرسه
یا کالج آورده
میشود و در جعبه
جمعآوری نمونه
قرار داده میشود

