إرشادات

محتويات الكيس

الفحص الذاتي لمرض
كوفيد – 19

كيس للفحص

أنبوب فحص
محلول ملحي
كوب للبصق

يرجى أن تقرأ اإلرشادات بكاملها
وبدقة قبل أن تبدأ أخذ عينة الفحص.
عود أخذ عينة الفحص

رمز االستجابة السريع

من المهم أن يتم تنفيذ جميع المراحل لكي تتمكن من
الحصول على إجابة لفحصك.
لكي تتمكن من تسجيل فحصك فإن األمر يتطلب
هوية الكترونية.

التحضير قبل أخذ عينة الفحص
.1

أخرج أنبوب الفحص والزجاجة التي تحتوي على السائل الملحي.

.2

افتح زجاجة السائل الملجي عن طرق لف السدادة.

.3

قرّ غ السائل الملحي في أنبوب الفحص .استمر في مسك أنبوب
الفحص أو ضعه بحيث يقف بصورة ثابتة.

.1

.3

.2
.

البلعوم 1
 .1خذ عود أخذ العينة وأدخله على امتداد الجهة الداخلية من الخد باتجاه الحلق
وأدخله إلى أبعد حد ممكن.

 20ثانية

 .2حك باستخدام العود القطني حوالي  20ثانية على الجهتين وإلى أبعد حد
ممكن الوصول اليه في الحلق.
 .3أخرج عود أخذ العينة من الحلق.

األنف – أخذ عينة الفحص 2
 . 1أدخل اآلن العود القطني على امتداد جدار األنف  3 – 2سنتيمتر .حك لمدة
 20ثانية تقريبا .افعل الشيء نفسه في فتحتي األنف.

 20ثانية

 . 2أخرج العود القطني من األنف ثم أبقيه في يدك.

اللعاب – أخذ عينة الفحص 3
.1

اخرج كوب البصق وابصق بضعة مرات بحيث تغطي أرضية القاع بصورة تامة.

.2

خذ عود أخذ عينة الفحص وحركها بعد ذلك في اللعاب لمدة  20ثانية.

.3

أدخل عود أخذ عينة الفحص مع العود القطني في أنبوب الفحص وحرك بعد ذلك
لمدة  20ثانية.

.4

أخرج عود أخذ عينة الفحص من أنبوب الفحص ولف السدادة بصورة محكمة.

.5

تأكد جيدا من أن السائل ال يزال باقيا في أنبوب الفحص وأن السدادة محكمة االغالق بصورة جيدة.

.6

أدخل أنبوب الفحص في كيس عينة الفحص البنفسجي واحكم إغالقه.

اقلب الصفحة

 20ثانية

اقذف الفضالت
أعد كوب البصق ووالعود والمواد االستهالكية األخرى في الكيس األكبر ومن ثم اقذفها جميعا في مكان تجميع الفضالت المنزلية.

سجّل عينة الفحص الخاصة بك – سجل الدخول في 1177.se
لكي يتمكن المختبر الذي يحلل عينة الفحص الخاصة بك من هو مصدر العينة فيجب أن تربط الفحص برقمك الشخصي .لذلك يجب أن تتمكن
من التعريف بهويتك باستخدام الهوية االلكترونية عندما تسجل الفحص.
.1

ستعثر على رمز االستجابة السريعة  QR-kodهناك.

.2

اعمل مسح ضوئي لرمز االستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك الجوال أو
تطبيق رمز االستجابة السريعة .واتبع الرابط الذي يظهر وسجل الدخول.
إذا لم تتمكن من قراءة رمز االسجابة السريع باستخدام هاتفك الجوال فبإمكانك أن
تفتح متصفح الوب وتدون العنوان التاليhttp://pep.1177.se/testkit :
سجل الدخول وسجل الرقم الموجود تحت رمز االستجابة السريعة.

.3

امأل البيانات المطلوبة.

.4

اضغط على زر انهاء الطلب Slutför beställningen

QR-kod

قم بتسليم فحصك للتحليل
بعد أن تقوم بعمل جميع الخطوات أعاله قم بتسليم فحص ك حسب اإلرشادات التي حصلت عليها عندما استلمت كيس الفحص الخاص بك.
قم بتسليم فحصك في أسرع وقت ممكن بعد القيام بعمل الفحص.
احتفظ بهذه االرشادات مع رمز االستجابة السريعة الخاص بك حتى تحصل على نتيجة الفحص الخاص بك.

نتيجة الفحص
ستحصل على نتيجة فحصك خالل يومين عن طريق الخدمات االلكترونية في الموقع 1177.se
سجل الدخول في  1177.eواكبس على حجز أخذ عينة الفحص وأنظر اإلجابة  ”Beställ provtagning och se svarتحت العنوان التعامل بعينة
الفحص الذاتي .Egen provhantering
إذا وافقت على تلقي اإلشعارات من  1177.seفسيصلك إشعار عن طريق رسالة هاتفية قصيرة اس ام اس  smsأو بالبريد االلكتروني عند وصول نتيجة
الفحص.
إذا لم تحصل على إجابة عن عينة الفحص خالل  3أيام عليك أن ترسل إشعار عن طريق البريد االكتروني عن ذلك
.egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se
أذكر باختصار بماذا تتعلق القضية ورقم ال هاتف لكي نتمكن من التواصل معك عليه .ال ترسل ابدا رقمك الشخصي عن طريق البريد االلكتروني.

