
تعليمات
يوس - لعمل مسحة للكشف عن ف�  

 كوفيد-19 وتسجيل العينة بنفسك.
تعليماتملعقة اللسان

تعليمات

أنبوب االختبار

عصا أخذ العيناتكوب بالستيك كيس كب�ي كيس صغ�ي

ي عىل:
يحتوي االختبار الذا�ت

ضع الملصق هنا



خذ العينة
أ

خذ العينة
أ

تعداد ألخذ العينة س
اال

2. قراءة التعليمات
ابدأ بتنظيف يديك بالُمطهر. 

 اقرأ التعليمات كاملة قبل أن تبدأ االختبار، 
ء مهم. ي

ح�ت ال يفوتك أي �ش

3. استعد ألخذ عينات من الحلق
 مزوًدا 

ً
أ( تأكد من أن لديك مرآة أو هاتًفا محمول
ا لتتمكن من النظر إىل أسفل الحلق. بكام�ي

 ب( التقط عصا أخذ العينات دون لمس 
. ن الجزء الل�ي

ن والبلعوم 4. أخذ عينات من اللوزت�ي
ي المرآة. قم بإمالة رأسك للخلف قلياًل 

 أ( انظر �ن
 وافتح فمك فتحة عريضة للحصول عىل صورة 

 . ن واضحة للوزت�ي

 ب( استخدم الملعقة إلبقاء اللسان بعيًدا عن 
مؤخرة الفم. 

ن عىل   ج( امسح بعصا أخذ العينات عىل اللوزت�ي
ي الحلق لمدة 5-7 ثوان. جان�ب

 إىل جدار 
ً

، وصول ن د( ثم حرك العصا ع�ب اللوزت�ي
الحلق. اكشط وحرك عصا أخذ العينات لمدة 

ي المكان 
ء أنك �ن ي

5-7 ثوان. يعكس الشعور بال�ت
المناسب. 

 ـه( انتقل إىل الخطوة 5 دون خفض عصا 
أخذ العينة.

5. خذ عينة من األنف
 أ( أدخل الجزء الناعم من عصا أخذ العينات 
ي فتحة أنف واحدة وقم 

لمسافة 2-3 سم �ن
بتحريكها مقابل جدار األنف لمدة 5-7ثواٍن. 

 ب( كرر أخذ العينة بنفس الطريقة من فتحة 
األنف األخرى. 

 ج( انتقل إىل الخطوة 6 دون خفض عصا 
أخذ العينات.

ي اللعاب
6. اغمس العصا �ن

. أ( أخرج الكوب البالستيكي

ي الكوب. 
ب( البصق 2-3 مرات �ن

ي اللعاب 
 ج( اغمس عصا أخذ العينات �ن

وقم بتدويرها بضع لفات. 

 د( انتقل إىل الخطوة 7 دون خفض عصا 
أخذ العينات.

7. أكمل االختبار
أ( قم بفك الغطاء الموجود عىل أنبوب االختبار. 

 مالحظة! يحتوي أنبوب االختبار عىل سائل 
يجب أال ينفد.

ي السائل. 
 ب( أدخل عصا أخذ العينات �ن

 قم بتدوير العصا لمدة 20 ثانية عىل األقل 
ي أنبوب االختبار.

�ن

ج( قم بإزالة العصا من أنبوب االختبار.

د( اغلق الغطاء بشكل صحيح.

ن العينة إلرسالها 8. تجه�ي
ي الكيس الصغ�ي 

 ضع أنبوب االختبار �ن
وأغلق الكيس.

 يجب الحفاظ عىل الورق الناعم داخل 
. الكيس الصغ�ي

9. تجاهل المواد األخرى
 استخدم الكيس الكب�ي كحقيبة قمامة وقم برمي 

عصا أخذ العينات والتعليمات والملعقة والكوب 
والمواد األخرى الموجودة فيه.

 يمكن بعد ذلك التخلص من هذه النفايات 
لية عادية.  ن كنفايات م�ن

10. ارسل االختبار وانتظر النتيجة
أرسل النموذج الذي تلقيت فيه المعلومات 
ي القيام بذلك 

دد �ن ي يجب تقديمها وال ت�ت ال�ت
ي الثالجة 

ي نفس اليوم. يجب حفظ العينة �ن
�ن

ن تقديمها.  لح�ي

 

 سوف تحصل عىل نتيجة االختبار ع�ب
ن   se.1177 بمجرد تحليل العينة وتجه�ي

النتيجة.

ي للكشف 
عمل اختبار ذا�ت

وس كوفيد-19 عن ف�ي
وس كوفيد-19. يستغرق االختبار بضع دقائق  ي الخاص بمنطقة هاالند للكشف عن ف�ي

 مرحًبا! نقدم لك االختبار الذا�ت
 .1177.se نا لتحليله. ستصلك نتيجة االختبار عند تسجيل الدخول عىل  فقط ثم يمكنك إرساله بعد ذلك إىل مخت�ب

لمزيد من المعلومات، ير�ب الدخول عىل se/Halland.1177 والقراءة حول أخذ العينات ذاتًيا وكوفيد-19.

1177.se/Halland/self-test-halland للحصول عىل التعليمات باللغات األخرى

1. سجل اختبارك
مالحظة! يجب تسجيل جميع االختبارات للشخص الذي ينطبق عليه االختبار.

ا 	  ي مقدمة هذه التعليمات باستخدام كام�ي
االختيار 1: امسح رمز االستجابة الرسيعة الموجود �ن

ة. سّجل الدخول عىل se.1177. انقر فوق التاىلي واستكمل الطلب. الهاتف الجوال للتسجيل مبا�ش

االختيار 2: إذا لم تتمكن من مسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئًيا: سّجل الدخول إىل الموقع 	 
وس كوفيد19-، طلب جديد،  تسجيل مجموعة  ي se.1177 وحدد العينة الذاتية لف�ي

و�ن اإللك�ت
 ، ، ثم التاىلي ي مقدمة التعليمات وانقر فوق التاىلي

أخذ العينات. امأل رقم مجموعة االختبار الموجود �ن
ثم إنهاء الطلب.

 االختيار 3: األطفال أقل من 13 سنة: ُيسجل أولياء األمور الدخول بأنفسهم، ثم النقر عىل 	 
اسم الطفل. ثم اتبع االختيار رقم 2.

يجب االحتفاظ بالملصقات الموجودة عىل أنبوب االختبار الخاص بك والتعليمات مًعا، وعدم الخلط 
ن الملصقات أو التعليمات الخاصة بأي شخص آخر. بينها وب�ي


