
 

 

  

 

25 ნოემბერი 2021 წელი 

 

 

 

ძვირფასო მშობლებო, 

 

ეს არის განახლებული გეგმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ანტიგენის ტესტირების 

გამოყენებას გარკვეულ გარემოებებში ბავშვებში, რომლებიც არიან ასიმპტომური და 

არიან საკლასო ოთახის ნაწილი, სადაც არის COVID-19-ის დადასტურებული 

შემთხვევა. 

 

ინფექციის შემდგომი გავრცელებისგან თავის დასაცავად ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა 

არის ის, რომ თუ თქვენს შვილს აქვს COVID-19-ის რაიმე სიმპტომი, მათ შორის ახალი 

ხველა, ქოშინი, მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, ის უნდა იზოლირდეს სახლში 

და თქვენ უნდა დაჯავშნეთ მათთვის COVID-19 PCR ტესტი. PCR ტესტების დაჯავშნა 

შესაძლებელია აქ: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ სიმპტომები, არ უნდა გამოიყენონ ანტიგენის ტესტები, ისინი 

უნდა დარჩნენ სახლში და გაიკეთონ PCR ტესტი Covid-19-ზე. თუ მშობელს/მეურვეს 

აქვს რაიმე შეშფოთება შვილთან დაკავშირებით, უნდა დაუკავშირდეს მკურნალ ექიმს, 

როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება.  

  

2021 წლის 29 ნოემბრიდან, თუ მშობელი ან მეურვე მიიღებს პოზიტიურ (გამოვლენილ) 

PCR COVID-19 ტესტის შედეგს მათი შვილისთვის, ჩვენ ვთხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ 

დაუკავშირდნენ შვილის სკოლის დირექტორს, რომ აცნობონ მას ამის შესახებ.  

 

ამის შემდეგ დირექტორი აცნობებს ამ მშობელს/მეურვეს, რომ ისინი დაუკავშირდებიან 

სხვა ბავშვების მშობლებს მათი შვილის კლასში, რათა მიაწოდონ მათ დეტალები იმის 

შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ დაჯავშნონ უფასო ანტიგენის ტესტები შვილებისთვის 

უფასო ტელეფონის ნომრის გამოყენებით. დირექტორს სთხოვენ არ გაუზიაროს 

მშობელს სხვა ბავშვებთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაცია. 

 

ანტიგენის ტესტი პოტენციურად დამატებითი ღონისძიებაა COVID-19-ის 

(კორონავირუსის) გადაცემისგან დაცვაში. შენ თვითონ იკეთებ ტესტს სახლში. ტესტის 

ნიმუში არ უნდა წავიდეს ლაბორატორიაში. ჩვეულებრივ შედეგს 15 წუთში იღებთ.   

 

თუ ჩართულია მხოლოდ ერთი კლასი, მხოლოდ ამ კლასის ბავშვებს შესთავაზებენ 

ანტიგენის ტესტებს. თუ არსებობს ორი კლასი COVID-19-ის ცალკეული 

დადასტურებული შემთხვევებით, მაშინ მთელი კლასის ბავშვების მშობლებს ან 

მეურვეებს დაუკავშირდებიან და მიეწოდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ 

შეიძლება მოითხოვონ ანტიგენის ტესტები. 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/


 

….. 

2 

 

ტესტის დასაჯავშნად უფასო ტელეფონის ნომერზე დაკავშირებისას თქვენ უნდა 

მიუთითოთ თქვენი შვილის სახელი და სახლის მისამართი სკოლის ნომრით, 

რომელსაც სკოლა მოგცემთ. 

 

ეს ტესტები უფასოდ გადაეცემა პირდაპირ მშობელს ან მეურვეს სახლის მისამართზე და 

ბავშვის მშობელს შეუძლია გადაწყვიტოს, სურს თუ არა ტესტების გაკეთება. HSE-მ 

მოამზადა ინსტრუქციები და ვიდეო მშობლებისთვის. სრული დეტალები იქნება 

ანტიგენის ტესტის პაკეტში.  

 

HSE გვირჩევს, რომ მშობლებმა/მეურვეებმა უნდა ჩაატარონ პირველი ანტიგენის ტესტი 

ბავშვისთვის ტესტის ნაკრების მიღების დღეს, მეორე ტესტის გაკეთება 2 დღის შემდეგ, 

ხოლო მესამე ტესტი 2 დღის შემდეგ.  

 

დადასტურებული COVID-19 შემთხვევის ზონაში მყოფ ბავშვებს შეუძლიათ 

გააგრძელონ სკოლაში სიარული მანამ, სანამ არ ექნებათ სიმპტომები და არ ექნებათ 

დადებითი COVID-19 ტესტის შედეგი (ანტიგენი ან PCR). თუ ნებისმიერ დროს თქვენს 

შვილს განუვითარდება სიმპტომები, რომლებიც უნდა იზოლირებული იყოს სახლში და 

თქვენ უნდა დაჯავშნოთ მისთვის COVID-19 PCR ტესტი. გააკეთეთ ეს მაშინაც კი, თუ 

ანტიგენის ტესტს აქვს უარყოფითი (არ გამოვლენილი) შედეგი. 

 

თუ ანტიგენის ტესტი დადებითია, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი შვილი 

იზოლირებული იყოს სახლში და დაჯავშნოთ COVID-19 PCR ტესტი ონლაინ HSE 

ტესტის პორტალზე  HSE test portal. 

  

QR კოდი მოწოდებული იქნება, რათა მშობლებს მისცენ შესაძლებლობა ატვირთონ 

ტესტის შედეგი, რათა აცნობონ HSE-ს. ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია Covid-

19 პანდემიის გასაგებად.  

 

სკოლის დირექტორებს სთხოვეს, არ გაუზიარონ მშობლებს რაიმე ინფორმაცია, რამაც 

შესაძლოა გამოავლინოს დადებითი COVID-19 შემთხვევა.  

 

ანტიგენის ტესტირებაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი პროგრამაა, ამიტომ არ არის 

აუცილებელი, მშობლებმა სკოლას გაუზიარონ ინფორმაცია იმის შესახებ, მოითხოვეს 

თუ არა ანტიგენის ტესტები და ჩაატარეს უარყოფითი ტესტები. 

  

ბავშვები, რომლებიც კარგად არიან, უნდა განაგრძონ სკოლაში მისვლა, მონაწილეობას 

მიიღებენ ანტიგენის ტესტირებაში თუ არა.  

 

თქვენს შვილთან ანტიგენის ტესტის გაკეთების გადაწყვეტილება მთლიანად 

მშობლებისა და მეურვეების გადასაწყვეტია და არავითარ გავლენას არ მოახდენს 

თქვენი შვილის განათლებაზე ან სკოლაში გამოცდილებაზე.. 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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ანტიგენის ტესტირების ნებაყოფლობითი პროგრამა არის დამატებითი ღონისძიება და 

არ ცვლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ძალიან მნიშვნელოვან ზომებს, რომლებიც 

ამჟამად თქვენს სკოლაშია. 

 

ჩვენ კვლავ გთხოვთ, შეახსენოთ თქვენს შვილებს ამ ზომების მნიშვნელობა ინფექციის 

გავრცელების შესაჩერებლად.  

 

 

გულწრფელად თქვენი 

 

დიედრა შენლი 

მდივნის თანაშემწე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


