
والدینمحترم

کہجوہےترینتازهمیںبارےکےمنصوبےکےٹیسٹنگاینٹیجنیہ

کیکروناانکوجبہےجاتاکرایامیںحاالتمخصوصانمیںبچوں

حصہکاگروپکےاسجماعتکالس/اسوهاورہوںظاہرعالمات

.ھوکیسشدهتصدیقکا١٩کروناجہاںہوں

اس جراثیم کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ

اگر آپکے بچے میں کرونا کی کوئ بھی عالمت پائی جاتی ہے جس

میں کہ نئی کھانسی سانس کا پھولنا تیز بخار گلے میں درد شامل ھیں

کا١٩کرونالئےکےانرکھیں،اورالگبلکلمیںگھرکوانآپتو

پی سی آرٹیسٹ بک کروائیں ۔ یہ پی سی آر ٹیسٹ درج ذیل ویب سائٹ

پر بک کیا جا سکتا ہے.

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

اینٹیجینکوانہیںجاتیپائیعالماتکی١٩کووڈمیںبچوںجن

ٹیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو گھر میں ہی رکنا چاہیے

سرپرست/والدین.اگرچاہیےکرانابکٹیسٹPCRکا١٩کووڈاور

کواپنے بچے کے بارے میں کوئی پریشانی ہو تو ان کو اپنے جی پی

سے رابطہ کرنا چاہیے جیسے عام حاالت میں کرتےہیں.

سیپی١٩کووڈکابچےاپنےکووالدیناگرسے٢٠٢١نومبر٢٩

آر ٹیسٹ پازیٹو موصول ہو تو ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وه فورا”

اپنے بچے کے سکول کے پرنسپل سے رابطہ کریں.

پھر پرنسپل ان والدین /سرپرست کو یہ بتائیں گے کہ وه اس

http://www2.hse.ie/conditions/covid19/


جماعتی گروپ کے دوسرے بچوں کے والدین سے رابطہ کر کےان

کو  تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ وه کیسے اپنے بچوں کے لیے فری

ٹیلیفون نمبر  پر رابطہ کرکے فری اینٹیجن ٹیسٹ کٹ منگوا سکتے

ہیں پرنسپل سے درخوست کی جائیگی کہ وه دوسرے  بچوں کے

متعلق کوئی معلومات والدین نہ دیں .

کیبچاؤخالفکےپھیالؤکے١٩کووڈپرطورممکنہٹیسٹاینٹیجن

ایک اضافی احتیاطی تدبیر ہے آپ خود اپنے گھر پر یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں.

اس ٹیسٹ سامپل کو لیبارٹری میں بہہیجنے کی ضرورت نہیں آپ کو

گا.جائےملمیںمنٹ١۵نتیجہکااس

اگر اس میں ایک جماعتی گروپ شامل ہے تو صرف اس گروپ

کے بچوں کو اینٹیجن ٹیسٹ کی آفر دی جائیگی اگر دو مختلف گروپس

میں الگ الگ کرونا کیسز کی تصدیق ہوئ ہے تو پھر پوری جماعت

کے بچوں کے والدین/ سرپرست سے رابطہ کر کے ان کو یہ

معلومات دی جائیگی کہ وه کیسے اینٹیجن ٹیسٹ کے لئے درخواست دے سکتے ہیں .

آپ کو اپنے بچے کا نام گھر کا پتہ اور سکول کا رول نمبر جو کہ

سکول کی طرف سے دیا گیا ہوگا اکھٹا دینا ہو گا جب بھی آپ فری

ٹیلیفون پر رابطہ کریں.

یہ ٹیسٹ والدین/ سرپرست کےگھر کے پتہ  پر بلکل مفت بھیجا

جائیگا ۔ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ والدین کا ہے اگر وه کرنا چاہئیں

 HSEہےکیتیارویڈیواورھدایتمکعمللیےکےوالدیننے

جسکی تفصیالت اینٹیجن ٹیسٹ کے پیک کے اندر موجود ہونگی



 HSEوهکہہےمشورهیہکووالدین/سرپرستسےطرفکی

پہال اینٹیجن ٹیسٹ اسی دن کریں جب ان کو ٹیسٹ کٹ ملے

دوسرا ٹیسٹ دو دن بعد کریں اور تیسرا ٹیسٹ پھر دو دن بعد کریں

کووڈ کے تصدیق شده کیس کے گروپ کے وه بچے سکول آ سکتے

کا١٩کووڈکےاناورہیںنہیںعالماتکوئیکوجنہیں

PCRنتیجہ( antigen(آپکےوقتبھیکسیہے۔نہیںمثبت

بچے کو عالمات ظاہر ہوں آپ ان کو گھر میں آئسولیٹ کریں اور

انکہاسکےباوجودکروائیںبکٹیسٹ١٩کووڈPCRلیےکےان

کا اینٹیجن ٹیسٹ نیگیٹو بھی ہو .

اگر ان کا اینٹیجن ٹیسٹ پازیٹو ہو تو یہ ضروری ہے کہ وه اپنے آپ

آنالئنٹیسٹ١٩PCRکووڈلیےکےاناورکریںآئسولیٹکو
HSE test portalکریںبکپر.

کونتیجہکےٹیسٹاسوهتاکہجائیگادیاکووالدینکوڈQRایک

 HSEعالمیمعلوماتیہسکیںکراپلوڈلئےکےکرنےمطلعکو

ہیں.ضروریبہتلیےکےسمجھنےکو١٩وباکووڈ

سکول پرنسپل کو درخواست کی جائیگی کہ کسی بھی مثبت نتیجہ

والے بچوں کی پہچانکے بارے  میں دوسرے والدین کو نہ بتایا جائے

اینٹیجن ٹیسٹ کےرضاکارانہ پروگرام میں حصہ لینے پر والدین کے

لیے ضروری نہیں کہ وه یہ ساری معلومات سکول کے ساتھ شئیر

کریں جیسا کہ انہوں نے ٹیسٹ کٹس منگوائی اور اسکا نتیجہ منفی آیا.

جو بچے ٹھیک ہیں وه سکول جا سکتے ہیں چاہے انہوں نے اینٹیجن

ٹیسٹ کے پروگرام میں حصہ نہ بھی لیا ہو.



اینٹیجن ٹیسٹ کا فیصلہ مکعمل طور پر والدین / سرپرست کا ہے اور

اس فیصلہ سے بچوں کی تعلیم اور اسکول میں انکی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ہو گا .

اینٹیجن ٹیسٹ پروگرام ایک اضافی احتیاطی تدبیر ہے اور یہ اسکول

میں حالیہ کیے گئے صحت عامہ کے اہم اقدامات کا بدل نہیں ہو

سکتے ہم آپکو بار بار کہتے رہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اس

جراثیم کے پھیالؤ سے روکنے کے لیے کی گئی اہم احتیاطی تدابیر

کی یاد دہانی کراتے رہیں .
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