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  ١٩-گرفتن آزمايش توسط خود برای کوويد

اين آزمايش شامل همه افرادی   را ارائه می کند. ١٩-ناحيه بهداری وسترنورلند گرفتن آزمايش توسط خود برای کوويد 

 ١٩-سالگی تمام رسيده، در آمار ثبت احوال وسترنورلند نامنويسی شده و دارای عالئم بيماری کوويد  ۶است که به سن  

وسيله آزمايش بايستی توسط فردی که دارای عالئم بيماری نباشد از محل دريافت شده و سپس به همان محل   باشند.

  تحويل داده شود.

سالگی   ۶خود را برای فرزندان دارای عالئم بيماری که به سن  همچنين والدين دارای فرزند می توانند آزمايش توسط
سالگی تمام رسيده باشند می توانند خودشان آزمايش را  ١٣کودکانی که به سن  تمام رسيده باشند نيز سفارش دهند.

نشان  " وارد شويد يک چهارخانه بطور اتوماتيک se.1177وقتی شما (اگر والدين هستيد) به وبسايت " سفارش دهند.
  ساله خود اقدام کنيد. ١٢تا  ۶داده می شود که می توانيد به عنوان نماينده از طرف فرزندان 

وقتی آزمايش را سفارش می دهيد همزمان می توانيد زمان، مکان و چگونگی دريافت وسيله آزمايش توسط  
    نماينده/قاصد خود را مشخص کنيد.

چندين داروخانه وابسته به شرکت   يله آزمايش نشان داده می شود.در صفحۀ خدماتی فهرستی از محل های دريافت وس
مرکز تندرستی اودال  سهامی داروخانه ها در ناحيه وسترنورلند به گرفتن آزمايش توسط خود متصل هستند.

"Ådalshälsan  .را نيز می توانيد به عنوان محل دريافت وسيله آزمايش انتخاب کنيد "  

 Utlämningsställen i Västernorrland  

فردی که به عنوان نماينده/قاصد شما اقدام می کند بايستی عالئم   شما خودتان نمی توانيد وسيله آزمايش را دريافت کنيد.
  شته و کارت شناسائی شما و خودش را با هم بهمراه داشته باشد.بيماری ندا

  
ساله خود اقدام می کنند) بايستی   ١٢تا   ۶والدين، سرپرست ها يا خويشاوندان که به عنوان نماينده از سوی فرزندان (

م اوليه بيماری  مهم است که به عالئ  متر فاصله بگيرند. ٢از تماس نزديک با ديگران اجتناب کرده و از ساير افراد 
  توجه نمود. ١٩-کوويد 

    گرفتن اين آزمايش رايگان است.

  جواب آزمايش 

  . دريافت می کنيد tjänsten-eاز طريق خدمات الکترونيکی  ساعت)  ۴٨جواب آزمايش را پس از دو روز اداری (
  

  ١٩-جواب مثبت کوويد

مثبت باشد، يعنی اينکه شما به عفونت جاری کرونا مبتال هستيد، بايستی خودتان يا فرزندتان خود  ١٩-اگر جواب کوويد 
در اين مدت بايستی در   درمانی را آغاز کنيد يا ممکن است با توجه به عالئم بيماری با خدمات درمانی تماس بگيريد.

برای کاهش شيوع   توصيه های اداره تندرستی همگانیو خود درمانی خانه بمانيد تا بيماری را به ديگران سرايت ندهيد.
  آزمايش بدهيد" نيز وجود دارد ١٩- اطالعات بيشتر را در متن "برای کوويد بيماری را رعايت کنيد. 
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ک پرستار برای پيگيری جواب آزمايش تان و رديابی سرايت با شما تلفنی  پس از دريافت جواب آزمايش ممکن است ي 
  تماس بگيرد. 

  ١٩-جواب منفی کوويد

اگر جواب آزمايش منفی است و شما در مجاری تنفسی خود عالئم عفونی داريد نبايستی تا وقتی که کامالً بهبود پيدا  
  کرده باشيد، سر کار يا به مدرسه/کودکستان برويد. 

اطالعات  به عالئم بيماری خود توجه داشته باشيد و در صورت وخيم تر شدن حال تان با خدمات درمانی تماس بگيريد.
  بيشتر در متن "کرونا" وجود دارد 

واحد پشتيبانی  اگر در مدت مقرر جواب آزمايش را دريافت نکرديد با پشتيبانی خدمات الکترونيکی تماس بگيريد.
  ، راهنمای خدمات درمانی١١٧٧خدمات الکترونيکی 

  ١٩-جواب غير قابل تشخيص کوويد

ر قابل تشخيص باشد") می توان مجدداً آزمايش داد، مگر آنکه حال  اگر آزمايش به دليلی قابل تجزيه و تحليل نباشد ("غي
  شما خوب شده باشد و ديگر دليلی برای گرفتن آزمايش وجود نداشته باشد. 

  
  سفارش آزمايش خود را روزی يک مرتبه می توانيد انجام دهيد.

ن آزمايش مربوط به خودتان ناموفق  اگر گرفت برای گرفتن آزمايش در مورد يک فرد ديگر معرفينامه دريافت می کنيد. 
    ، راهنمای خدمات درمانی درخواست کنيد. ١١٧٧باشد می توانيد مجدداً از طريق خدمات الکترونيکی 

  با دستهای تميز آزمايش بگيريد

  بخاطر داشته باشيد که هنگام کار کردن با بسته بندی بيرونی دستهايتان تميز باشند تا از شيوع سرايت جلوگيری شود.

  دستهای تميز شيوع سرايت را کاهش می دهند. 

  پرسش ها و پاسخ ها در بارۀ آزمايش گرفتن از خود

پرسش ها و پاسخ های   اين عنوان را بخوانيد  اگر در بارۀ گرفتن آزمايش از خود سوالی داريد می توانيد مطالب تحت
  . ١٩-متداول در بارۀ آزمايش گرفتن از خود برای کوويد 

   

 


