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 19 -مرض كوفيد ل الذاتيفحص الأخذ عينة 

سنوات من  6. يسري هذا على جميع األشخاص الذين بلغوا 19 –يعرض قطاع فستر نورالند فحصا ذاتيا لمرض كوفيد 

. يجب أن يقوم 19 – العمر والمسجلين في سجل األحوال المدنية في فسترنورالند والذين توجد لديهم أعراض مرض كوفيد

 مواد الفحص ومن ثم تسليم العينات في نفس المكان الذي استلمها فيه. بإحضارالوكيل الخالي من األعراض 

 

من الممكن أيضا أن يقوم أولياء أمور األطفال بحجز أخذ عينة لفحص أطفالهم الذين توجد لديهم أعراض المرض الذين 

سنة من العمر فيجب أن يقوم الطفل بطلب ذلك بنفسه. عندما تسجل  13لغ الطفل سنوات من العمر. عندما يب 6بلغوا سن 

ستكون وكيل الطفل الذي يتراوح  إذا كنتتظهر تلقائيا خانة )إذا كنت تحمل حق الحضانة(  se.1177المرور في الموقع 

 سنة. 12 –سنوات  6عمره ما بين 

 

سيتوجب عليك في الوقت نفسه أن تختار متى وأين سيقوم وكيلك عندما تقوم بتقديم طلب الحصول على أخذ عينة الفحص 

 بإحضار مواد الفحص.

 

عدد كبير من صيدليات شركة أبوكتيكيت آ بي  هناكتظهر الئحة يتبين منها أماكن التسليم في هذه الخدمة. في فسترنورالد 

Apoteket AB  مرتبطة بخدمات الفحص الذاتي. كما أن أودالس هلسانÅdalshälsan  هو مكان آخر للتسليم يمكنك

 اختياره.

 أماكن التسليم في فسترنورالند

 Utlämningsställen i Västernorrland 

ليس بإمكانك أن تجلب مواد الفحص بنفسك. بالنسبة للشخص الذي سيكون الوكيل فيجب أن يكون خالي من األعراض وأن 

 يصطحب معه كل من بطاقة هويتك وبطاقة الهوية الخاصة به.

 6أعمارهم ما بين  ي حق الحضانة أو األقارب وكالء أطفالهم الذين تتراوحعندما يتعلق األمر بأولياء األمور أو حامل

سنة فيجب أن يتجنبوا التواصل القريب مع اآلخرين ومراعات االبتعاد ما ال يقل عن مترين عن األشخاص  12 –سنوات 

 . 19 –اآلخرين. من المهم أن تنتبه لألعراض المبكرة لمرض كوفيد 

 

 الفحص مجاني.

 الفحصنتيجة 

 tjänsten-eساعة( عن طريق الخدمة االلكترونية  48ستحصل على نتيجة الفحص بعد يومي عمل )بعد 

 19 –النتيجة اإليجابية لفحص مرض كوفيد 

أي أنها تبيّن أنه يوجد لديك عدوى سارية بفيروس كورونا فيجب أن تقوم سويا  19 – إذا كانت النتيجة إيجابية لمرض كوفيد

مع طفلك بالرعاية الذاتية ألنفسكم أو ربما ستحتاج إلى التواصل مع الرعاية الطبية حسب أعراض المرض. خالل هذه 

 Följإرشادات الرعاية الذاتية اتبع الفترة يجب أن تعزل نفسك في المنزل لكي تتجنب خطر تعريض اآلخرين للعدوى. 

egenvårdsråden  الرعاية الصحية الشعبية وسلطةFolkhälsomyndighetens råd  .لتقليل خطر انتشار العدوى

للحصول على مزيد من المعلومات ستعثر على ذلك أيضا في المقال الذي يتعلق بكيفية تسليم عينات الفحص لمرض كوفيد 

 الموجود على الرابط  19 –

19-Mer information hittar du även i artikeln Lämna prov för covid 

 

ص يمكن أن يتم التواصل معك من قبل الممرضة عن طريق الهاتف بعد أن تستلم نتيجة الفحص وذلك لمتابعة نتيجة الفح

  العدوى.   انتقال كيفيةالذي قمت به ولمتابعة 

 

 

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/egenprovtagning-for-covid-19-vasternorrland/utlamningsstallen-i-Vasternorrland/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/vad-kan-jag-gora-sjalv-om-jag-far-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/vad-kan-jag-gora-sjalv-om-jag-far-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/vad-kan-jag-gora-sjalv-om-jag-far-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsomyndigheten---coronavirus/folkhalsomyndigheten---covid19-undvik-smitta-svenska/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-for-covid-19/
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 19 –النتيجة السلبية لفحص مرض كوفيد 

نتيجة الفحص سلبية فيتوجب عليك، إذا كانت توجد لديم أعراض من المسالك الهوائية، أن تتجنب العودة إلى العمل  إذا كانت

 أو المدرسة / مدرسة المرحلة التمهيدية قبل أن تشعر بأنك معافى تماما.

تك. ستعثر على مزيد من عليك االنتباه إلى األعراض الموجودة لديك وتواصل مع الرعاية الطبية من جديد إذا ساءت حال

 Du hittar mer information i artikeln coronaالمعلومات في المقالة كورونا على الرابط 

في حالة عدم حصولك على نتيجة الفحص خالل الوقت المتوقع تواصل آنذاك مع مكتب الدعم للخدمات االلكترونية على 

 . tjänster-Support för 1177 Vårdguidens eالرابط التالي 

 الذي لم يتم تقييمه 19 –فحص مرض كوفيد 

( فيمكن آنذاك إعادة عمل ej bedömbartغر قابل للتقييم عمل تحليل )في حالة عدم التمكن ألي سبب من األسباب من 

 الفحص إذا لم تكن قد تعافيت خالل الفترة المنقضية منذ ذلك الحين وال توجد أسباب لعمل الفحص.

 بإمكانك أن تكرر طلبك للحصول على أخذ العينة للفحص مرة كل يوم.

سيصلك خطاب تحويل لعمل فحص واحد كل مرة. في حالة فشل أخذ العينة للفحص عليك أن تقم مجددا بتقديم الطلب على 

 Vårdguidens e-tjänster 1177وهو موقع الرعاية الطبية للخدمات االلكترونية  se.1177الموقع 

 

 تعمل الفحص داحرص على نظافة اليدين عن

 عند التعامل بالمغلف الخارجي وذلك لك انتشار العدوى لآلخرين. يجب أن تحرص على نظافة اليدين

 إن األيادي النظيفة تقلل من انتشار العدوى.

 أسئلة وأجوبة عن الفحص الذاتي

إذا كانت توجد لديك أي تساؤالت عن الفحص الذاتي فبإمكانك  أن تقرأ المزيد على الرابط أسئلة معتادة عن الفحص الذاتي 

 Vanliga frågor och svar om Egenprovtagning covid-.19 91 –لمرض كوفيد 

  

 

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/
https://www.1177.se/Vasternorrland/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/support-och-tekniska-krav-for-e-tjansterna/support-for-1177-vardguidens-e-tjanster/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/egenprovtagning-for-covid-19-vasternorrland/fragor-och-svar-om-egen-provtagning-covid-19-vasternorrland/

