
  

 

 بلد�ة ف��در�ك ستاد

 س�جرون االختبارات بأنفسهمالذين  ا�معلومات 
إن إعادة فتح المجتمع للخروج من جائحة ال�ورونا ع� قدم وساق، ول�ن ال تزال 

هناك مجموعات غ�ي مطعمة. وقد كانت العد�د من التداب�ي المتخذة خالل 
ف  ، ع� الرغم من أن األطفال والمراهقني ف الجائحة موجهة ا� األطفال والمراهقني

 اقل عرضة لخطر لإلصابة بالمرض الخط�ي والموت. 
 

ف من اللقاح ألي شخص ي��د عمرە عن 2021بحلول عام   16، سيتم تقد�م جرعتني
. ومن  ف بنسبة عال�ة من اإلصابة بالمرض الخط�ي عاما، وحما�ة األشخاص المعرضني

بنفس الوقت أجل إعطاء األطفال ح�اة يوم�ة طب�ع�ة ع� قدر اإلمكان، ول�ن 
أن االختبار �مكن أن �حل محل تقرر  ى. الس�طرة ع� انتشار العدو  �كون بمقدرتهم

. إذا لم بمصاب والذين هم ع� اتصال وثيق �درسونالحجر الص�ي ألولئك الذين 
ي الحجر الص�ي المعتاد للعدوى.  تخت�ب نفسك،

 فعل�ك أن تكون �ف
 

ف (األشخاص الذين كانوا ع� اتصال وثيق مع  ي أقرب الشخص ال�جب اختبار جميع المق��ني
مصاب) باختبار ��ــــع �ف

ي اليوم األول  و�فضل وقت ممكن
. إذا ر حىت تتوفر نت�جة االختبا نفسك عزلو�جب  . بقرب من المصاببعد أن كانوا �ف

ي هذي الحالة  واصلت نظام االختبار الخاص بك
الوقت، و�مكن أن  غ�ي ملزم بالبقاء بالحجر الص�ي لبق�ة فأنك�ف

 . الع�ش بط��قة طب�ع�ةذهب إ� المدرسة و ت
 

ي  األطفال حىت سن المدرسة االبتدائ�ة بما�جب اختبار  .1
ل �ف ف ي الم�ف

ي �ف
ي اليوم األول ثم االختبار الذايت

ي ذلك �ف
�ف

 أ�ام من االختبار األول). ثالث (بعد  4اليوم  الصباح
 

ي  االعداد�ة (المتوسطة) سيتم اختبار األطفال من سن المدرسة .2
ي اليوم األول ثم إجراء اختبار ذايت

وما فوق �ف
ف  ي اليومني

ل �ف ف ي الم�ف
   . الثالث والخامس�ف

 
 المدرسة.  او األطفال  ا� ر�اضالذي سيتم ف�ه إجراء االختبارات الذات�ة  يبلغ عن التار�ــــخ .3
 
ل، أو ق��بة بالمثل (مثل األصدقاء أو أفضل   ف ي الم�ف

أن  األصدقاء)، �جبإذا كان لد�ك اتصال وثيق مع شخص مصاب �ف
ل  ب�ت ت ف ي الم�ف

.  ألداء�ف  الحجر الص�ي
 

ل واالتصال بمركز كورونا  ف ي الم�ف
ي جسمك، �جب عل�ك البقاء �ف

ء آخر �ف ي
د أو أي �ش إذا ظهرت عل�ك أعراض ال�ب

 . أو غ�ي مطعم طعمهو م و�نطبق هذا ع� كل من لالختبار. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امسح الرمز للمزید 
  من المعلومات    
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ي دل�ل مع هذا مرفق 
. اقرأ هذا بعنا�ة قبل إجراء االختبار. استخدم رمز االستجابة ال��عة �ف ي

مستخدم لالختبار الذايت
.  هذە ال�تابة لم��د من المعلومات والتعل�مات ي

 لالختبار الذايت

 

.  (مرض غ�ي مثبت)،إذا أظهر االختبار نت�جة سلب�ة   فال تخضع للحجر الص�ي

 69381108�جب إبالغ مركز كورونا ع� الفور ع� الهاتف  مثبت)، (مرضإذا أظهر االختبار نت�جة إ�جاب�ة 
ل  . �جب أن4 لضغط ع� الرقموا ف ي الم�ف

 ذلك. ومركز كورونا سوف يرشدك إ� ما بعد من تب�ت �ف

، �مكن االتصال بمركز كورونا ع�  ي
 . 4 لضغط ع� الرقموا 69381108إذا كان لد�ك أي أسئلة تتعلق باالختبار الذايت

ي و�سج�ل النتائج اإل�جاب�ة: ) و 69381108( �ورونا لهاتف ال لالعمساعات 
 لألسئلة حول االختبار الذايت

ف   20:30 - 08:30الجمعة:  -االثنني

 20:30 - 10السبت واألحد 

 

 األسئلة المتداولة

  االختبار؟هل يؤلم 
ي أنمن ال، هذا هو اختبار 

 . مؤلم �كون األنف، �مكن أن �كون غ�ي م��ــــح، ول�ن ال ينب�ف

 ماذا نفعل إذا تم تدم�ي االختبار أو حدث خطأ ما؟ 
ون�ة �اتصل بنا ع  . التل�فون او احجز موعدك عن ط��ق صفحتنا االل��ت

اء؟   ماذا نفعل إذا كانت الرصاصات خ�ف
 . االختبار  اتصل بمركز كورونا للحصول ع� عدة اختبار جد�دة، أو إلجراء االختبار معنا. ال �مكن استخدام عينة

 ماذا لو لم يتم إجراء االختبار؟ 
ي مركز كورونا. 

ي إجراء االختبار هنا �ف
ة ج�دة و�سعدنا المساعدة �ف ة وخ�ب  لدينا خ�ب

 ماذا لو لم نرد اختبار الطفل؟ 
ت  ي اختبار الطفل أم ال. إذا اخ�ت

ي هذي  عدم اتباع نظام االختبار ببالطبع، هو اخت�ارك الخاص سواء كنت ترغب �ف
�ت

ة.  10أي الحجر الص�ي لمدة  . قواعد الحجر الص�ي تطبق  الحالة  أ�ام من التعرض للعدوى األخ�ي
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 حتى لو ظھرت األعراض؟  ،السریعاالختبار یكفي ھل 
 وفي الوقت نفسھ البقاء في المنزل. PCRفي حالة ظھور األعراض یجب على الجمیع حجز موعد الختبار 

 

 

 

 


	معلومات الى الذين سيجرون الاختبارات بأنفسهم

