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 19 –قم بتسليم عينة فحص لمرض كوفيد 

. يظهر األول إذا كان يوجد لديك عدوى 19 –هناك نوعان من الفحوص التي يمكن عملها في حالة اإلصابة بمرض كوفيد 

 وتطورت لديك أجسام مضادة. 19 –سارية في الوقت الحاضر والثاني يظهر إذا كنت قد أصبت سابقا بمرض كوفيد 

 

. أما PCR-provتسمى الفحوص التي يتبين منها إذا كان يوجد التهاب ساري حاليا بالمرض باسم فحص بي سي آر 

 الفحص الذي يظهر إذا كنت قد أصبت سابقا بالعدوى وتطورت لديك أجسام مضادة فيسمى بالفحص المصلي.

 

دائما بعض األشخاص الذين يحصلون على نتائج من المهم أن تعرف أنه ال يوجد أي فحص يعطي نتيجة أكيدة تماما. هناك 

 خاطئة.

 ؟19 –متى يمكن أن أقدم عينة فحص مرض كوفيد 

 ساعة. 24يمكنك تقديم عينة فحص بي سي آر عندما تكون قد أصبت بأعراض ال تنقضي خالل 

ألجسام المضادة قد يوما بعد أن أصبت باألعراض. عندها تكون ا 14بإمكانك تقديم عينة فحص مصلي في وقت ال يقل عن 

 تطورت إلى مستويات يمكن قياسها. يمكن أن تقوم بتقديم عينة فحص بعد شفاءك بعدة أشهر.

ال يلوم أن تقدم عينة فحص األجسام المضادة إذا كنت قد قدمت عينة فحص بي سي آر سابقا عندما كنت مريضا وأظهرت 

 .19 –نتيجة الفحص أنك كنت مصابا بمرض كوفيد 

 ؟19 –م عينة فحص مرض كوفيد يقدت من بإمكانه

. يسري هذا 19 –إذا كان يوجد لديك عدوى سارية بمرض كوفيد  ىنة فحص بي سي آر لتريمن الجيد أن تقوم بتقديم ع

 أيضا إذا كانت األعراض طفيفة.

 .فحصكما نوصي أيضا أن يقوم األطفال ابتداء من صف مدرسة المرحلة التمهيدية بتقديم عينة 

تقفي أثر العدوى. عندها يتم التواصل معك من قبل لفي عمل  تتم مناشدتك لتقديم عينة فحص إذا كنت مشمواليمكن أن 

الشخص الذي يمكن أن يكون قد نقل العدوى لك أو من قبل قطاع الرعاية الطبية. اقرأ المزيد عن التزاماتك تحت نص قانون 

 Smittskyddslagenالحماية من األمراض المعدية  

يمكن أن يريد رب عملك أن تقوم بتقديم عينة فحص إذا أصبت بالمرض، مثال إذا كنت تعمل في نشاط ذو أهمية بالنسبة 

 ك العودة بسرعة إلى العمل عندما تشعر بحسن الحال.السلبية يمكن أن تعني أنه سيكون بوسعللمجتمع. إن نتيجة اإلجابة 

 فحص لألجسام المضادة

سنة، بينما تقوم  18يوجد لدى بعض قطاعات السويد فحوصات لألجسام المضادة لجميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

 أن يقدموا عينة الفحص.قطاعات أخرى في السويد بإعطاء األولوية لمن يمكن 

أوال القطاع الذي تقيم فيه  ربإمكانك قراءة المزيد في هذا النص عن األمور التي تسري في المنطقة التي تسكن فيها. اخت

 وتقوم بذلك على الجهة اليمنى من الصفحة.

 فستر نورالند

 بإمكانك أن تقدم عينة الفحص هنا في فستر نورالند

https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/
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 1177الذاتي في دليل الرعاية افحص نفسك عن طريق الفحص 

 6والذي يقيم في فستر نورالند والذي بلغ  19 –ي شكل من أعراض مرض كوفيد بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه أ

 ص الذاتي.حبإمكانه أن يحجز مواد الفحص لعمل الففسنوات من العمر واختار وكيل 

  1177تقوم بحجز الفحص عن طريق تسجيل الدخول في الخدمة االلكترونية لدليل الرعاية 

1177 Vårdguidens e-tjänster 

 19 –يُظهر الفحص إذا كنت مصابا بمرض كوفيد 

 في فسترنورالند  19 –لمرض كوفيد  ياقرأ المزيد عن الفحص الذات

19 Västernorrland-enprovtagning för covidEg 

 

 اتصل هاتفيا أوال! –تقديم عينة الفحص في مركز الرعاية الصحية والطبية 

ولكن ربما ال توجد لديه  19 –بالنسبة للشخص الذي توجد لديه أعراض المرض ويريد تقديم عينة فحص لمرض كوفيد 

إمكانية اختيار الفحص الذاتي فإنه يحتاج إلى التواصل هاتفيا مع مركز الرعاية الصحية أو مركز الرعاية الطبية الذي يتبع 

 له للحصول على تقييم طبي ومن ثم احتمال حجز موعد للزيارة.

يم عينة الفحص فيمكن أن يتم إعطاء األولوية في لة وجود عدد كبير من األشخاص الذين يريدون حجز موعد لتقدافي ح

 أنشطة عربات اللمبات الزرقاء في المحافظة. لمستخدمي المقام األول

 المجموعات التي تعطى األولوية لتقديم عينات الفحص هي:

 والذين يحتاجون إلى الحصول على الرعاية في المستشفى. 19 –مرض كوفيد األشخاص الذين توجد لديهم أعراض  •

وأيضا األشخاص الذين يسكنون في مساكن  19 –مرض كوفيد أعراض كبار السن في المساكن الخاصة الذين توجد لديهم  •

 خاصة لذوي التغيرات في الفعاليات.

إذا كنت تنتمي إلى مجموعة خطر، إذا كنت تحصل على لخدمة المنزلية أو الرعاية الطبية في المنزل فبإمكانك التواصل  •

 وربما تقديم عينة لعمل الفحص. الرعاية الصحية أو الطبية الذي تتبع له للحصول على االستشاراتمع مركز 

بالنسبة لمستخدمي الرعاية الطبية ومستخدمي رعاية األسنان العاملين في قطاعنا وفي بلدياتنا من الذين توجد لديهم  •

 .19 –أعراض العدوى بمرض كوفيد 

 .19 –العدوى بمرض كوفيد السكان الذين توجد لديهم أعراض  •

 

 فحص األجسام المضادة بعد التقييم الطبي

يمكن استخدام  عمل ذلك.يتطلب م الطبيب أنه يوجد تعليل طبي ي  يقوم قطاع فستر نورالند بعمل فحص لألجسام المضادة عندما يق

 الفحص كتكملة لكي يتم تشخيص المرضى المصابين بالمرض.

 فحص األجسام المضادة للعامة

ين طنفحص األجسام المضادة للعامة في نهاية شهر أكتوبر )تشرين أول(. سيتمكن آنذاك الموا في اإلمكان حجز سيصبح

في الخدمة االلكترونية لدليل الرعاية من تسجيل الدخول  BankIDسنة من العمر ولديهم هوية بنكية  15الذين بلغوا سن 

 دة.وحجز موعد لتسليم عينة فحص لألجسام المضا 1177

 

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/
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 هل بإمكاني أن آخذ عينة الفحص بنفسي؟

بعمل الفحص  ميختلف األمر فيما يتعلق بمن يأخذ فحص بي سي آر. يمكن أن يقوم بذلك أحد مستخدمي الرعاية أو أن تقو

بنفسك، أي ما يسمى الفحص الذاتي. ستحصل على معلومات بحيث تعرف كيف يجب أن تفعل إذا كنت ستقوم بعمل الفحص 

 بنفسك.

 ال توجد فحوصات مصلية توصي بها سلطة الرعاية الصحية الشعبية فولك هلسومينديجهتن يمكن أن تعملها بنفسك.

 اقرأ المزيد عن األشياء التي يمكن أن تفعلها بنفسك إذا كانت توجد لديك أعراض 

vad du kan göra själv om du har symtom. 

 كيف يتم عمل الفحص؟

والبكتريا في اإلفرازات الموجودة يتم أخذ عينة فحص بي سي آر باستخدام عود قطني مصنوع خصيصا اللتقاط الفيروس 

 في المسالك الهوائية.

أو أحد مستخدمي الرعاية بإدخال العود عن  بنفسك . عندها تقوماألنف الجهة الخلفية من داخلأبعد مكان يتم أخذ العينة من 

 طريق فتحة األنف.

 الفم.يمكن أيضا أخذ العينة من البلعوم. عندها يتم ادخال العود القطني عن طريق 

 في بعض األحيان يتم أخذ عينة فحص بي سي آر من كل من األنف والبلعوم. 

 في بعض األحيان يتم أخذ عينة الفحص من البلغم الذي تبصقه.

 blodprovإن الفحص المصلي هو عبارة عن فحص دم 

 الرعاية تجهيزات واقية العاملين فييمكن أن يرتدي 

وعلى سبيل المثال كمامة أو قناع يغطي الوجه. يمكن أن تشعر أن هذا يمكن أن يرتدي مستخدمو الوقاية مالبس خاصة 

 الوضع غريب ولكنه أمر روتيني في بعض حاالت األمراض.

العدوى مثال إلى المرضى اآلخرين. يمكن أن  نقل ولتجنبيحمي المستخدمون أنفسهم لتجنب اإلصابة بنفسهم بالمرض 

 من المعتاد أن يشعر بالقلق بالنسبة للخضوع للفحص. الذي أو لشخص آخر كأن تقول ذلك لطفليكون من المستحسن 

 

 ماذا أفعل عندما أحصل على نتيجة الفحص؟

ستجد في نتيجة فحصك شرحا عن كيفية تفسير النتيجة. يجب أن تعرف أيضا مع من ستتواصل للحصول على المزيد من 

مشمول بقانون الحماية من األمراض  19 –ض كوفيد رألن م المعلومات. أنت ملزم أن تتبع اإلرشادات التي تصل اليك

 .smittskyddslagenعدية المُ 

 

 

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/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/blodprov/att-lamna-blodprov/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/
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 ماذا تعني نتيجة إيجابية لفحص بي سي آر؟

 19 -إيجابية لمرض كوفيد نتيجة 

 إذا كانت نتيجة فحصك إيجابية فيجب أن تقوم بعزل نفسك في المنزل لكي تتجنب خطر تعريض اآلخرين للعدوى.

 عدية. سنخبرك فيما يلي ما هي األشياء التي يتوجب عليك عملها.عليك أيضا اتباع نصوص قانون الحماية من األمراض المُ 

فيجب ان تبقى في المنزل لفترة ال  19 –عندما يتبين من نتيجة الفحص أنه يوجد لديك عدوى سارية بسبب مرض كوفيد 

ى لمدة ال تقل عن يومين وتشعر  تقل عن سبعة أيام من تاريخ ظهور األعراض لديك وأن تبقى في المنزل بعد زوال الُحم 

 زلت ناقال للعدوى. بأن حالك أصبح أفضل. عندها ال يتم تقييم أنك ال

ال يوجد سبب لعمل فحص جديد لكي ترى أنك ال تنقل العدوى أو ألي سبب آخر. يمكن أن تبقى نتيجة الفحص إيجابية خالل 

 فترة طويلة بدون أن يتم تقييم أنك ناقل للعدوى.

 خالل هذه الفترة يتوجب عليك ما يلي:

 أو المدرسة عدم الذهاب إلى العمل •

  تجنب مقابلة األشخاص اآلخرين  •

 ال تتسوق في المحالت التجارية أو السفر باستخدام وسائل النقل العام •

عليك اتباع قواعد روتين النظافة العام: احرص على غسل اليدين باستمرار واستخدم منشفة خاصة بك واسعل في  •

 ثنية الكوع أو في منديل ورقي.

 عندما تتطلب الرعايةقم بالتبليغ عن إصابتك بالعدوى  •

التي يجب أن تتبعها حسب قانون الحماية من األامراض  förhållningsregler تعرف على قواعد االنضباط  •

 المعدية.

 المتعلقة بالرعاية الشخصية ستجد نصائح عما يمكن أن تفعله لكي تقوم برعاية نفسك.على الصفحة 

. du råd om vad du kan göra själv för att egenvårda dig På sidan om egenvårdsråd hittar 

 تواصل مع مركز الرعاية الصحية أو مركز الرعاية الطبية الذي تتبع له إذا ساءت حالتك!

إيجابية وذلك لمتابعة  كانت نتيجة فحصكتبين أن  يمكن أن يتم التواصل معك من قبل ممرضة عن طريق الهاتف بعد أن

 نتائج عينات الفحص التي قدمتها ولتقفي أثر العدوى.

 أن النتيجة اإليجابية لفحص بي سي آر تعني أن الفيروس موجود في جسدك ولكن ال يتبين منه إذا كنت تنقل العدوى.

للعدوى. يعود سبب ذلك إلى أن الفحوصات تكتشف  قاليمكن أن يبقى هناك أثر للفيروس بضعة أسابيع بدون أن تكون نا

 عديا.أيضا الفيروس الذي لم يعد مُ 

 

 وما هي المدة التي يمكن أن تنقل العدوى خاللها لآلخرين 19 –المزيد عن مرض كوفيد  اقرأ

19 och hur länge du kan smitta andra.-Läs mer om covid 

 أن تقوم بتسليم عينة جديدة للفحص لترى إذا كان الفيروس قد اختفى.ال يلزم 

 

 قم بتبليغ اآلخرين
الذين يمكن أن تكون  19 –يمكن أن تتم مناشدتك من قبل قطاع الرعاية بأن تبلغ اآلخرين عن كونك مصابا بمرض كوفيد 

قد نقلت العدوى لهم لكي يتمكن هؤالء أيضا من تسليم عينات للفحص. اقرأ المزيد عن تقفي أثر العدوى في النص المتعلق 

 .Smittskyddslagen.عدية بقانون الحماية من األمراض المُ 

 

 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/07/covid-19-patient-200724.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/07/covid-19-patient-200724.pdf
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/covid-19-coronavirus/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/
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 ماذا تعني النتيجة السلبية لفحص بي سي آر؟

 عدوى سارية لديك عندما تم عمل الفحص.إن النتيجة السلبية في فحص بي سي ار تعني أنه من المحتمل أنه كان هناك 

ى وتشعر بأنك معافى.  بإمكانك العودة إلى العمل أو المدرسة أو بدء مقابلة اآلخرين من جديد إذا كنت خال من الُحم 

أسوأ فال يجب أن تعود إلى العمل أو المدرسة أو تبدأ مقابلة  تك أصبحتعلى العكس من ذلك ففي حالة كونك تشعر أن حال

 .ين من جديد. في هذه الحالة سيتوجب عليك تسليم عينة جديدة للفحصاآلخر

 متى أقيّم أنني ُمحّصن؟

ن ضد مرض كوفيد   إذا كان أحد هذه األمور يسري عليك: 19 –يتم تقييم حالتك على أساس أنك ُمحص 

 قدمت فحص بي سي آر كانت نتيجته إيجابية وشفيت بعد ذلك

 نتيجة الفحص إيجابيةقدمت فحص األجسام المضادة وكانت 

 

 م سلطة الصحة الشعبية أنك تكون محصنا لمدة ال تقل عن نصف سنة.تقي  

 

يسري التقييم فقط على الفحوصات التي تلبي توصيات سلطة الصحة الشعبية. من النادر أن يلبي ما يسمى بالفحص السريع 

 الذي يتم أخذه عن طريق وخزة في األصبع هذه التوصيات.

 كون المرء محصنا؟ماذا يعني 

 محمي من اإلصابة بالعدوى من جديد خالل فترة محددة. أنكيعني  19 –ضد مرض كوفيد نا إن كون المرء محص  

ن  خطر متزايد لإلصابة بمرض شديد في  مأن يقابل األشخاص الذين يوجد لديهمن العدوى  يخالالوبإمكان الشخص المحص 

 .19 –حالة اإلصابة بمرض كوفيد 

 Du som själv har en ökad risk att bliخطر مزايد لإلصابة بمرض شديد  بنفسه للشخص الذي يوجد لديهبالنسبة 

svårt sjuk  تبع نفس يأن  هذا الشخص بإمكان. في هذه الحالةفال يحتاج إلى االستمرار في اتباع النصائح الخاصة التي تسري

 19 –اإلرشادات السارية بالنسبة لألشخاص بدون خطر متزايد. اقرأ المزيد في النص عن مرض كوفيد 

.19-Läs mer i texten om covid 
 

 التأثير والمشاركة في رعاية نفسك

التي   förstå informationenبإمكانك أن تشارك بنفسك في رعاية نفسك. لكي تتمكن ذلك يجب أن تفهم المعلومات 

تحصل عليها من قبل مستخدمي الرعاية. اطرح األسئلة عليهم إذا تطلب األمر ذلك. على سبيل المثال يجب أن تحصل على 

 ومات عن بدائل المعالجة وعن المدة التي يتوقع أن تحتاج خاللها إلى الرعايةمعل

 hur länge du kan behöva vänta på vård 

 

 كلما كان ذلك أكثر أهمية.أكبر عمرا الطفل  كانسه. كلما بإمكان الطفل أيضا أن يشارك في رعاية نف

 få hjälp av en tolk om duتتوفر لك إمكانية الحصول على مساعدة ترجمان شفوي إذا لم تكن تتكلم اللغة السويدية 

inte pratar svenska .دة ة ترجمان إذا كنت على سبيل المثل تعاني من انخفاض في حدك أن تحصل على مساعنبإمكا

 få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättningع السم

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/till-dig-som-har-en-okad-risk-att-bli-svart-sjuk-vid-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/till-dig-som-har-en-okad-risk-att-bli-svart-sjuk-vid-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/till-dig-som-har-en-okad-risk-att-bli-svart-sjuk-vid-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/patientlagen/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/vardgaranti/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/tolkning-till-mitt-sprak/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/tolkning-till-mitt-sprak/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/tolkning-till-mitt-sprak/
https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/stod-och-anpassningar-i-vardagen/tolktjanster-vid-funktionsnedsattning/
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 أخرى على شبكة اإلنترنتيد على مواقع زاقرأ الم

الفحوصات والتحاليل في االستراتيجية الوطنية لزيادة  –سلطة الرعاية الصحية الشعبية فولك هلسو مينديجهتن  •

 19 –المختبرات لمرض كوفيد 

• Folkhälsomyndigheten - Nationell strategi för utökad provtagning och 

laboratorieanalys avcovid-19 
 

https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsomyndigheten---coronavirus/folkhalsomyndigheten---nationell-strategi-for-utokad-provtagning-och-laboratorieanalys-av-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsomyndigheten---coronavirus/folkhalsomyndigheten---nationell-strategi-for-utokad-provtagning-och-laboratorieanalys-av-covid-19/

