
معّدات اختبارك

 تم وضع معّدات اختبارك يف كيس بالستييك. بعد انتهائك من إجراء االختبار ميكنك استخدام
 هذا الكيس ليك تلقي فيه الكوب/الوعاء والعود القطني اللذين استخدمتهام يف االختبار

 للتخلص منهام

تتألف معّدات اختبارك مام ييل

- عود قطني خاص بإجراء االختبار 
- أنبوب اختبار مع غطاء 
- كوب بالستييك/وعاء الستخدامه يف اختبار اللعاب 
- قارورة بداخلها محلول ملحي 
- ورمز التسجيل (QR-kod) نرشة التعليامت مع رمز االستجابة الرسيعة 
- منديل مبلول لتعقيم اليدين 

قم بالخطوات التالية إلجراء االختبار وتسجيله

1. اقرأ التعليامت بالكامل قبل البدء
2. قم بتسجيل االختبار عرب الهاتف املحمول أو متصّفح شبكة اإلنرتنت

3. قم بإجراء االختبار
4. قم بتسليم االختبار

االختبار الذاتي
لكوفيد-19

 هل تريد مشاهدة فيلم إرشادي حول كيفية
إجراء االختبار؟

قم مبسح رمز االستجابة الرسيعة

معلومات بلغات أخرى؟
قم مبسح رمز االستجابة الرسيعة هذا



الخطوة 1: تسجيل االختبار

 يك يتمكن املخترب الطبي من معرفة من هو صاحب االختبار يجب عليك ربط اختبارك مع
 رقمك الشخيص. ميكنك القيام بذلك من خالل املسح الضويئ لرمز االستجابة الرسيعة الذي

 تجده عىل ظهر هذه الوثيقة، أو باستخدام رمز التسجيل املوجود أسفل رمز االستجابة
الرسيعة. ثم عليك إثبات هويتك باستخدام الهوية اإللكرتونية

افعل كام ييل

 1. قم باملسح الضويئ لرمز االستجابة الرسيعة الذي تجده عىل ظهر هذه الوثيقة باستخدام
 كامريا هاتفك املحمول، أو باستخدام قارىء رموز االستجابة الرسيعة )تطبيق خاص عىل

)الهاتف
2. قم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية اإللكرتونية الخاصة بك واتبع التعليامت

أو كام ييل

  1. افتح متصّفح شبكة اإلنرتنت الخاص بك، مثل pep.1177.se/testkit وذلك يف خانة كتابة
»كروم« أو »سفاري« واكتب التايل العنوان التي تجدها يف األعىل

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية اإللكرتونية واتبع التعليامت
 3. قم بتسجيل معّدات اختبارك باستخدام رمز التسجيل املوجود أسفل رمز االستجابة

الرسيعة عىل ظهر هذه الوثيقة

(Ombudsläge) «تسجيل اختبار لألطفال يف وضعية »النيابة عن الطفل

 لألطفال تحت سّن 13 عاماً عليك كويل أمر الطفل أن تقوم بتسجيل رمز التسجيل الخاص
بالطفل يف وضعية النيابة عن الطفل

 مالحظة! ال ميكنك استخدام رمز االستجابة الرسيعة لتسجيل معّدات االختبار الخاصة
بالطفل

1. قم بتسجيل الدخول إىل املوقع اإللكرتوين
2. اخرت طفلك )وضعية النيابة عن الطفل

3. اخرت
 4. قم بتسجيل معّدات االختبار الخاصة بطفلك باستخدام رمز التسجيل املوجود أسفل رمز

االستجابة الرسيعة عىل ظهر هذه الوثيقة

1177.se
– (Ombudsläge

Egen provhantering

عىل أنك أنت
 تأكد من أنه مكتوب بأنك تنوب

عن الطفل



الخطوة 2: إجراء االختبار
الخطوة 1: قم بإجراء اختبار اللعاب

 ابصق 3-4 مرات يف الكوب/الوعاء البالستييك بحيث يتم تغطية القاع.
.انتظر ملدة دقيقة بني كل مرة تبصق فيها. ضع بعد ذلك الوعاء جانباً

الخطوة 2: قم بإجراء اختبار الحلق
 امسك بالعود القطني الخاص باالختبار وقم بإدخاله عىل طول الخّد

 من الداخل لألسفل باتجاه الحلق. قم بفرك العود القطني بأسفل
  .الحلق يف أقىص حّد ميكنك أن تصل إليه وذلك ملدة 15 ثانية

الخطوة 3: قم بإجراء اختبار األنف
 استخدم العود القطني نفسه وأدخله بداخل األنف. قم بفرك العود
 القطني حوايل 2 سم داخل فتحة األنف، وملدة 15 ثانية. كّرر اليشء

.نفسه يف فتحة األنف الثانية

الخطوة 4: قم بالخلط مع اللعاب
 اغمس العود القطني يف اللعاب املوجود يف الوعاء البالستييك. قم

.بالتحريك ملدة 15 ثانية

الخطوة 5: قم بالخلط يف أنبوب االختبار ومن ثم قم بإغالقه
 خذ أنبوب االختبار واسكب فيه املحلول امللحي. أدخل بعد ذلك رأس

 العود القطني إىل داخل األنبوب. قم بالتحريك ملدة 15 ثانية. أخرج
.العود القطني من األنبوب. أقفل األنبوب باستخدام الغطاء



الخطوة 3: تسليم االختبار

 بعد قيامك بإجراء االختبار وتسجيله عىل املوقع اإللكرتوين                    يجب عليك تسليمنا
 إياه من خالل وضعه يف قسم التسليم والذي هو يف نفس الصندوق الذي أخذت منه االختبار.

 الصناديق مفتوحة يك تأخذوا اختباراتكم ويك تقوموا بتسليمها لنا يف أيام األسبوع الخالية من
العطل واملناسبات الرسمية من أيام اإلثنني حتى الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى 3 ظهراً

 قم بإرجاع العود القطني والوعاء البالستييك إىل الكيس الذي جاءت معّدات اختبارك فيه. قم
بإلقاء الكيس يف القاممة املنزلية االعتيادية يف منزلك

اغسل يديك جيداً أو قم بتعقيمهام عند انتهائك

 إذا قمت بإجراء اختبارك يف املنزل ومل يكن باستطاعتك تسليمه يف نفس اليوم الذي قمت فيه
 بأخذ معّدات االختبار، فقم عندئذ بحفظ اختبارك بعد إجرائه يف الثالجة وقم بتسليمه يف

اليوم التايل

رمز االستجابة الرسيعة للتسجيل
↓

↑
رمز التسجيل
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