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 19-من مرض كوفيد افحص نفسك

 اقرأ جميع التعليمات قبل البدء

 

 . تحتاج إ��:1

 )(Freja eID Plusأو هو�ة فر�ا إيل دي بلوس/ bank-IDية/هو�ة إلك��ونية (هو�ة مصرف •

 ع��:تحتوي أدوات االختبار  •

مة، ومنديل�ن آخر�ن ف��ما كحول �عقيم اليدين.أنبوب   العّينة مع ماء نظيف، و�وب، وعود أخذ العّينة، ومنديل تنظيف فيھ مادة ُمعّقِ

 . التحض��ات2

 املنديل املرفق مع كحول �عقيم اليدين.
ً
 يديك. استعمل مثال

ْ
ف ِ

ّ
 نظ

 ع�� عود أخذ العّينة بحيث يمكنك الوصول �سهولة إ�� َمْسكة العود.افتْح الكيس الذي يحتوي 

 . خذ العّينة3

 يجب عليك أن تأخذ عّينة من البلعوم (غرغرة) وعّينة من األنف، أي عّينت�ن اثنت�ن.

 البلعوم

 افعل ما ي��:

 افتْل غطاء األنبوب الذي يحتوي ع�� املاء. .1

 من املخاط ثم اسكب  .2
ً
ر باملاء �� أق�ىى تنحنْح لُتخرج قليال

َ
ْرغ

َ
غ

َ
 و�

ً
املاء املوجود �� األنبوب داخل فمك، قم بث�ي رأسك نحو ا�خلف قليال

. 3حلقك ملدة 
ً
 ثوان تقر�با

 ابُصْق املاء بحذر �� ال�وب. .3

ْب املياه من ال�وب إ�� األنبوب بحذر. .4
ُ
 اسك

 ر�ثما تأخذ العّينة الث .5
ً
 بحيث ي�ون مستقرا

ً
 انية من األنف.امسْك األنبوب أو َضْعھ جانبا

 األنف

 العّينة بواسطة عود أخذ العّينة �� أق�ىى م�ان ممكن من داخل األنف. افعل ما ي��:
ْ
ذ

ُ
 خ

ھ بضع فتالت. .6
ْ
ھ �� مجرى أنفك ح�ى أق�ىى حّد ممكن، وافتل

ْ
دِخل

َ
 عود أخذ العّينة وأ

ْ
ذ

ُ
 خ

 
ً
 ل�ي تجد املدخل ال�حيح إ�� مجرى األنف.نصيحة! أدخْل العود بمحاذاة القسم السف�� من األنف وحّرْك العود قليال

ھ �� األنبوب وافتْل العود �� السائل ملدة   .7
ْ
دِخل

َ
. 3أخرِْج العود من أنفك وأ

ً
 ثوان تقر�با

 أخرِْج العود وافتْل غطاء األنبوب لتقفلھ. .8

 من ا�خارج. .9
ً
مة لتم�ح األنبوب جيدا  استعمْل منديل التنظيف الذي فيھ مادة ُمعّقِ

ْد من أنك  .10
ّ
 فتلت الغطاء بإح�ام.تأك

 املنديل املرفق مع كحول �عقيم اليدين. .11
ً
 يديك. استعمل مثال

ْ
ف ِ

ّ
 نظ

 !جاهز .12
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 . رمي القمامة4

 �حرق).أِعْد ال�وب والعود وغ�� ذلك من املواد املستعملة إ�� الكيس وارِمھ. ُيرمى الكيس �� القمامة املن�لية �املعتاد (القمامة القابلة ل

ْل العّينة 5  se.1177 �� املوقع. �ّجِ

 ال تتوفر إال باللغة السو�دية. se.1177 الحظ أن املعلومات �� حالة ��جيل الدخول ��

 أخضر مع معلومة أنھ تّم ��جيل  من املهم أن تكمليجب ��جيل العّينة باسم ال�خص الذي تخّصھ العّينة. 
ً
��جيل العّينة. عندما ترى مر�عا

كمل الت�جيل. فهذا "!Testkit registreratاالختبار "أدوات 
ُ
 �ع�ي أنك ان��يت من الت�جيل. لن �ستلم أي نتيجة عن التحليل إن لم ت

 ا�خاصة بك��جيل العّينة 

طة ام�حها بواس ) املوجود �� املر�ع الشر�طي �� �شرة التعليمات املرفقة بأدوات االختبار،QR-kodenام�ْح رمز االستجابة السريعة ( •

 ) عن طر�ق تطبيق خاص بذلك.QR-läsareا�جوال أو بواسطة قارئ رمز االستجابة السريعة ( �ام��ا الهاتف

ْل دخولك وأنجز عملية ��جيل العّينة. •  �ّجِ

 أو

ح اإلن��نت واكتب العنوان  •  https://pep.1177.se/testkitافتح برنامج تصفُّ

ْل دخولك وأنجز  •  عملية ��جيل العّينة. �ّجِ

ْل عّينتك بواسطة رقم أدوات  •  بار.�� املر�ع الشر�طي �� �شرة التعليمات املرفقة بأدوات االخت ) املوجود”testkitsnummer”(االختبار �ّجِ

 

 طفل��جيل عّينة 

، يجب عليك بصفتك و�� األمر أن  12سنوات) وح�ى سّن  6–5بالنسبة لألطفال من الصف التمهيدي (
ً
��ّجل رقم أدوات االختبار ا�خاصة عاما

 se.1177 ) �� املوقعombudslägeبالطفل �� وضعية الوكيل (

ح اإلن��نت واكتب العنوان  •  tjanster.1177.se-https://eافتح برنامج تصفُّ

ْل دخولك بصفتك ال�خصية. •  �ّجِ

 �� صفحة البداية. ”Agera ombud”اخ�ْ� طفلك تحت عنوان (تصّرف �وكيل)  •

 .”Egen provhantering”اخ�� (التعامل ال�خ�ىي)  •

ْل العّينة بواسطة رقم أدوات االختبار  •  ) �� املر�ع الشر�طي �� �شرة التعليمات املرفقة بأدوات االختبار.”testkitsnummer”(�ّجِ

 ) لت�جيل عّينة الطفل.QR-kodenال يمكنك استخدام رمز االستجابة السريعة (مالحظة!�

 ليل. قم بتسليم العّينة للتح6

عيد �سليم أنبوب العّينة �� أحد صناديقنا. و�وجد قسم خاص لتسليم أنبوب العّينة se.1177 �عد أخذ العّينة و��جيلها �� املوقع
ُ
 .يجب عليك أن �

 عليك �سليم أنبوب العّينة بأسرع وقت ممكن �عد أخذ العّينة.

 .نتيجة التحليل7

 عن طر�ق رسالة هاتفية ( se.1177 املوقعإذا كنت قد وافقت ع�� اإلشعارات من 
ً
جة نتي) أو بر�د إلك��و�ي عند وصول smsفسوف �ستلم إشعارا

 Covid-19”وانقر ع��  ”Regionen rekommenderar”ملشاهدة نتيجة التحليل، انتِقْل إ�� األسفل إ�� العنوان  se.1177 املوقع. ادخل إ�� التحليل

provtagning och svar Örebro län” .لتشاهد نتيجة التحليل 

https://pep.1177.se/testkit
https://e-tjanster.1177.se/
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 السريعةقم بم�ح ضوئي لرمز االستجابة 

)QR-kodسطة ) بواسطة �ام��ا الهاتف ا�جوال أو بوا

. ادخْل )QR-läsareقارئ رمز االستجابة السريعة (

 و�ّجْل العّينة.

رة.
َ
ْرغ

َ
 غ

 عّينة من البلعوم �� أنبوب العّينة.

. عود أخذ العّينة �� األنف.
ً
 تحر�ك العّينة من البلعوم واألنف دائر�ا

العّينة عن طر�ق برنامج أو ادخْل و�ّجْل 

ح اإلن��نت.  تصفُّ

 ... �� الصندوق. …يجري �سليم أنبوب العّينة

عّينة من 

 البلعوم

��  5–1(التعليمات 

 )1الصفحة 

 عّينة من األنف

��  12–6(التعليمات 

 )1الصفحة 

��جيل العّينة �� 

 se.1177 املوقع

 �سليم العّينة

 من المھم استكمال التسجیل!
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