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  آزمايش بدهيد ١٩-برای کوويد

يکی از اين آزمايش ها نشان می دهد که آيا شما عفونت جاری   وجود دارد. ١٩-دو نوع آزمايش مختلف برای کوويد 

  داشته ايد و پادتن های آن در بدن شما ساخته شده است. ١٩-داريد و ديگری نشان می دهد که شما کوويد 

آزمايشی که نشان می دهد شما عفونت   است. PCRنام آزمايشی که نشان می دهد شما عفونت جاری داريد آزمايش 
  پادتن های آن در بدن شما ساخته شده آزمايش ِسرولوژی (ِسُرم شناسی) نام دارد. داشته ايد و

هميشه برخی از افراد جواب  مهم است بدانيد که هيچيک از اين آزمايش ها نتيجه کامالً مطمئنی به دست نمی دهند.
  اشتباه دريافت می کنند. 

  آزمايش بدهم؟  ١٩-چه موقع می توانم برای کوويد

ساعت از    ٢۴(تشخيص عفونت جاری) را می توان در صورت داشتن عالئم بيماری که در مدت  PCRيک آزمايش 
   بين نروند، انجام داد.

چون آن موقع  روز پس از بروز عالئم بيماری انجام داد. ١۴يک آزمايش ِسرولوژی (ِسُرم شناسی) را می توان حداقل 
آزمايش را می توان چندين ماه پس از آنکه سالم   می توان آنها را محاسبه کرد.پادتن ها فرصت ايجاد شدن داشته اند که 

  و تندرست شده باشيد انجام داد.

داشته ايد ديگر   ١٩-(تشخيص عفونت جاری) انجام داده باشيد و آزمايش نشان داده باشد که کوويد  PCRاگر آزمايش 
  الزم نيست آزمايش پادتن بدهيد.

  آزمايش بدهد؟ ١٩-وويدچه کسی می تواند برای ک

 ١٩-(تشخيص عفونت جاری) خوب است چون مشخص می شود که آيا شما عفونت جاری کوويد  PCRانجام آزمايش  
  اين امر حتی در مواردی که عالئم بيماری خفيف باشند نيز ِصدق می کند.  داريد يا نه.

  به کودکان از سن کالس پيش دبستانی نيز توصيه می شود آزمايش بدهند.

در اينصورت کسی که   گر شما مشمول رديابی سرايت بيماری باشيد ممکن است از شما خواسته شود آزمايش بدهيد.ا
مطالب بيشتر در بارۀ وظايف خود را در  به شما سرايت داده يا از سوی خدمات درمانی با شما تماس گرفته می شود.

  .قانون حفاظت در برابر سرايت اين متن بخوانيد 

اگر مريض شويد کارفرمای شما ممکن است از شما بخواهد آزمايش بدهيد، يا بطور مثال اگر در واحدهای مهم  
باشد می تواند باعث شود پس از آنکه حال تان خوب شود زودتر  اگر جواب آزمايش منفی  اجتماعی مشغول کار هستيد. 

  سر کار خود برگرديد.

  آزمايش پادتن

سال انجام می دهند، برخی نواحی ديگر گروه   ١٨برخی از نواحی بهداری آزمايش پادتن را برای همۀ افراد باالی 
 هايی را برای انجام آزمايش ارجحيت می دهند.  
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برای   اول ناحيه بهداری خود را انتخاب کنيد. در اين متن می توانيد مقررات مربوط به محل سکونت خود را بخوانيد.
  اينکار به باالترين بخش اين صفحه برويد. 

  رلند چگونه می توانم آزمايش بدهم؟ در ناحيۀ وسترنو

راهنمای خدمات درمانی    ١١٧٧خود را از طريق آزمايش توسط خود در 
  آزمايش کنيد

سال باشد و   ۶دارند، ساکن ناحيۀ وسترنورلند بوده و سن آنها باالی  ١٩-افرادی که يکی از انواع عالئم بيماری کوويد 
   وسيله آزمايش را سفارش داده و از خود آزمايش بگيرند. دارای يک نماينده/قاصد مشخص باشند می توانند 

 راهنمای خدمات درمانی شده و از طريق خدمات الکترونيکی   ١١٧٧برای سفارش دادن آزمايش وارد صفحۀ 
)e-tjänster .اقدام کنيد (  

  داريد يا نه.  ١٩-اين آزمايش نشان می دهد آيا کوويد 

  .در وسترنورلند ١٩-فتن آزمايش توسط خود برای کوويدگر مطالب بيشتر را در اينجا بخوانيد 

  برای گرفتن آزمايش در مرکز بهداشتی يا درمانگاه اول زنگ بزنيد!  

آزمايش بدهند ولی ممکن است امکان انتخاب   ١٩-افرادی که دارای عالئم بيماری هستند و می خواهند برای کوويد 
آزمايش توسط خود را نداشته باشند بايستی به مرکز بهداشتی يا درمانگاه زنگ بزنند تا در مورد آنها يک تشخيص  

   پزشکی انجام شود و سپس احتماالً برايشان وقت رزرو شود.

د ممکن است در درجه نخست به کارکنان واحدهای اگر تعداد بسياری از افراد بخواهند برای آزمايش وقت رزرو کنن
   پليس و امداد و نجات (آژير آبی رنگ) ارجحيت داده شود.

  گروه هايی که برای آزمايش گرفتن ارجحيت دارند به شرح زير است:

  که الزم است در بيمارستان تحت درمان قرار بگيرند.  ١٩-افراد دارای عالئم بيماری کوويد  
  ساکن خانه های ويژه و آنهايی که در مسکن های ويژه افراد دارای  ١٩-سالمندان دارای عالئم بيماری کوويد

  انواع معلوليت ها زندگی می کنند.
  ی خانگی داريد می  اگر شما به گروه افراد در معرض خطر تعلق داريد، اگر خدمات خانگی يا خدمات درمان

  توانيد برای مشورت و گرفتن احتمالی آزمايش با مرکز بهداشتی يا درمانگاه تماس بگيريد. 
   کارکنان مراکز بهداشتی يا درمانگاه ها و کارکنان خدمات دندانپزشکی در ناحيۀ بهداری و کمون های ما که

  باشند. ١٩-دارای عالئم جاری عفونت کوويد 
 باشند. ١٩-عالئم جاری عفونت کوويد  ساکنان ناحيه که دارای  

  تِست پادتن پس از تشخيص پزشکی 

ناحيه بهداری ِوسترنورلند زمانی تِست پادتن را انجام می دهد که يک دکتر تشخيص داده باشد انجام آزمای از لحاظ 
  ند استفاده کرد. از اين تِست می توان به عنوان تشخيص پزشکی تکميلی برای افرادی که بيمار هست پزشکی الزم است.
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  گرفتن آزمايش پادتن برای عموم مردم

آن موقع ساکنان   سفارش دادن وسيله برای گرفتن آزمايش پادتن برای عموم مردم در اواخر ماه اکتبر امکان پذير است.
 ١١٧٧) برای ورود به خدمات الکترونيکی BankIDسالگی تمام رسيده و شناسه بانکی ( ١۵ناحيه که به سن 

  راهنمای خدمات درمانی باشند می توانند وسيله برای گرفتن آزمايش پادتن را سفارش دهند. 

  آيا خودم می توانم آزمايش بگيرم؟

اين آزمايش ممکن است توسط کارکنان خدمات درمانی   (تشخيص عفونت جاری) متفاوت است. PCRگرفتن آزمايش  
اگر قرار باشد خودتان آزمايش را بگيريد در بارۀ   موسوم به "گرفتن آزمايش توسط خود" انجام شود.يا از طريق 

    چگونگی انجام آن به شما اطالع رسانی می شود.

اداره تندرستی همگانی سوئد هيچگونه آزمايش ِسرولوژی (ِسُرم شناسی) که شما بتواند خودتان انجام دهيد را توصيه 
  نمی کند.

  اگر عالئم بيماری داشته باشيد خودتان چکار می توانيد بکنيد را اينجا بخوانيد. اينکه  مطالب بيشتر در بارۀ

  گرفتن آزمايش چگونه انجام می شود؟

ويروس ها و باکتری های موجود در   (تشخيص عفونت جاری) با يک چوب آزمايش که برای جذب PCRآزمايش 
  ترشحات مجاری تنفسی ساخته شده است.

برای اينکار شما يا کارکنان خدمات درمانی چوب آزمايش را   اين آزمايش از آخرين بخش پشت بينی گرفته می شود.
  از پرۀ دماغ وارد بينی می کنيد.

  ايش را وارد دهان می کنند. برای اينکار چوب آزم اين آزمايش را از حلق نيز می توان گرفت. 

گرفتن آزمايش ممکن   (تشخيص عفونت جاری) هم از بينی و هم از دهان گرفته می شود. PCRگاهی اوقات آزمايش 
  است کمی ناراحت کننده باشد ولی سريع انجام می شود.

  گاهی اوقات آزمايش از خلط ُسرفه شما گرفته می شود.

  .است خونآزمايش  آزمايش ِسرولوژی (ِسُرم شناسی) يک

  کارکنان خدمات درمانی ممکن است تجهيزات حفاظتی داشته باشند 

است لباس حفاظتی و بطور مثال ماسک دهان يا تلق حفاظتی روی صورت شان داشته   کارکنان خدمات درمانی ممکن
اين وضعيت ممکن است غيرعادی احساس شود ولی برای برخی از بيماری ها روند روزمره محسوب می   باشند.
  شود. 

 ها سرايت ندهند.کارکنان از خود محافظت می کنند که خودشان به بيماری مبتال نشوند و بيماری را به ساير مريض 
  خوب است اين را برای کودک يا کسی که معموالً هنگام معاينه دچار نگرانی می شود تعريف کنيد. 
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  وقتی جواب آزمايش را دريافت کردم چکار بايستی بکنم؟ 

ی  همچنين بايستی بدانيد اگر به اطالعات بيشتر در جواب آزمايش نوشته شده که نتيجه آزمايش را چگونه تفسير کنيد. 
شما موظف هستيد دستورالعمل هايی که دريافت کرده ايد را رعايت کنيد   نياز داريد با چه کسی بايستی تماس بگيريد. 

  .استقانون حفاظت در برابر سرايت  مشمول  ١٩-چون بيماری کوويد 

  چيست؟ PCRمفهوم جواب مثبت آزمايش 

  ١٩-جواب مثبت کوويد

   اگر جواب آزمايش شما مثبت باشد بايستی در خانه بمانيد تا بيماری به ديگران سرايت نکند. 

در اينجا برايتان تعريف می کنيم که چکار   شما بايستی همچنين قانون حفاظت در برابر سرايت را نيز رعايت کنيد.
  بايستی بکنيد. 

دارای عفونت جاری هستيد بايستی حداقل هفت روز از روزی که   ١٩-وقتی آزمايش شما نشان بدهد که بخاطر کوويد 
همچنين دو شبانه روز تب نداشته و احساس کنيد حال تان بطور کلی خوب  عالئم بيماری بروز کرده در خانه بمانيد و 

  آن موقع تشخيص داده می شود که بيماری را سرايت نمی دهيد. است.
نتيجه آزمايش می تواند  ديگر دليلی وجود ندارد برای نشان دادن عدم سرايت يا به دليل ديگری مجدداً آزمايش بدهيد.
  برای مدتی طوالنی مثبت باشد بی آنکه تشخيص داده شود شما بيماری را سرايت می دهيد.

  در اين دورۀ زمانی شما بايستی موارد زير را رعايت کنيد:

  سر کار يا به مدرسه نرويد  
  بغير از افرادی که با آنها زندگی می کنيد از مالقات با ساير افراد خودداری کنيد  
  از فروشگاهها خريد نکنيد و با وسايل نقليه همگانی سفر نکنيد  
  روندهای روزمره بهداشتی خاص را رعايت کنيد: دستهای خود را با دقت اغلب بشوئيد، از حولۀ شخصی

  مال ُسرفه کنيد.استفاده کنيد و در خم آرنج يا دست
 .اگر به خدمات درمانی مراجعه می کنيد اطالع دهيد که بيماری به شما سرايت کرده است  
 اظت در برابر سرايت موظف به رعايت آنها هستيد کسب  که شما مطابق قانون حف مقررات رعايت و رفتار از

  اطالع کنيد.

اگر حال تان وخيم تر شد با   .وجود دارد در صفحۀ مربوط به خود درمانی توصيه و راهنمائی برای خود درمانی توسط خودتان
  مرکز بهداشتی يا درمانی خود تماس بگيريد. 

شما   پس از آنکه جواب مثبت آزمايش را دريافت کرديد يک پرستار برای پيگيری نتيجه آزمايش و رديابی سرايت با
  تلفنی تماس می گيرد. 

(وجود عفونت جاری) مثبت باشد يعنی اينکه ويروس در بدن شما وجود دارد ولی نشان نمی   PCRاگر جواب آزمايش 
آثار ويروس ممکن است چندين هفته باقی بماند بی آنکه شما سرايت دهنده  دهد که شما سرايت دهنده هستيد يا نه.

  ايش ويروس هايی را که سرايت نمی کنند را نيز نشان می دهد. علت اين امر آنست که آزم باشيد.

  و اينکه چه مدت ممکن است به ديگران سرايت بدهيد مطالب بيشتری بخوانيد ١٩-در بارۀ کوويد

  شما الزم نيست مجدداً آزمايش بدهيد که ببينيد ويروس از بين رفته است يا نه. 
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  برای ديگران تعريف کنيد 

  چيست؟ PCRمفهوم جواب منفی آزمايش 

  منفی باشد يعنی اينکه شما هنگام گرفتن آزمايش دارای يک عفونت جاری نبوده ايد.  PCRاگر جواب آزمايش 

در اينصورت می توانيد به سر کار يا مدرسه برگرديد يا وقتی تب نداريد و احساس می کنيد سالمت هستيد با ديگران 
  معاشرت کنيد. 

شما ممکن است   برعکس اگر حال تان وخيم تر شد نبايستی به سر کار يا مدرسه برگرديد يا با ديگران معاشرت کنيد.
  الزم باشد مجدداً آزمايش بدهيد. 

  قع تشخيص داده می شود که من مصونيت دارم؟چه مو

  مصونيت داريد: ١٩-اگر هر يک از موارد زير در مورد شما ِصدق کند تشخيص داده می شود که در برابر کوويد 

  يک آزمايش مثبتPCR .داده ايد و سالم و تندرست شده ايد  
 .يک آزمايش مثبت پادتن داده ايد  

    دهد که شما به مدت حداقل شش ماه مصونيت داريد.اداره تندرستی همگانی سوئد تشخيص می 

اين تشخيص فقط در مورد تست هايی که ِصدق می کند که واجد شرايط دستورالعمل های اداره تندرستی همگانی سوئد  
  يک تست سريع که از نوک انگشت گرفته شود بندرت واجد شرايط اينگونه دستورالعمل هاست.  باشند.

  دارد؟   داشتن مصونيت چه مفهومی

  يعنی اينکه شما برای مدتی در برابر سرايت مجدد مصونيت داريد.   ١٩-مصونيت داشتن در برابر کوويد 

کسی که مصونيت داشته و عالئم بيماری نداشته باشد می تواند افرادی را که در معرض خطر فزايندۀ ابتالی شديد به 
  قرار دارند را مالقات کند.  ١٩-بيماری کوويد 

يعنی   الزم نيست توصيه های خاص مقرر را رعايت کند. بتالی شديد قراردارد کسی که خودش در معرض خطر فزايندۀ ا
شما می توانيد همان توصيه ها و راهنمائی های برای افرادی که در معرض خطر فزاينده قرار ندارند را رعايت  

  . بخوانيد ١٩-مطالب بيشتر را در متن مربوط به کوويد کنيد.

  تأثير گذاری و مشارکت در درمان خود 

کارکنان خدمات   اطالعاتی را کهبرای اينکار بايستی به شما بايستی اجازه داده شود در درمان خود مشارکت داشته باشيد.
بطور مثال بايستی به شما در بارۀ گزينه های درمانی و   اگر الزم است سوال کنيد. درمانی به شما می دهند را بفهميد.

    .چه مدت برای درمان بايستی منتظر بمانيد اطالع رسانی شود اينکه

هرچه کودک بزرگتر باشد مشارکت او نيز بايستی   حتی کودکان نيز بايستی در درمان خود مشارکت داشته باشند.
  بيشتر باشد. 

می توانيد   همچنين اگر کم شنوا هستيد نيز  .کمک از مترجم برخوردار هستيد ن دريافتاگر سوئدی حرف نمی زنيد از امکا
    .از مترجم کمک بگيريد



  وسترنورلند
Persiska 

  در سايت های ديگر مطالب بيشتری بخوانيد 

 ١٩- راهکار های ملی برای افزايش گرفتن آزمايش و تجزيه و تحليل آزمايشگاهی کوويد-ستی همگانی سوئداداره تندر  

 


