
 ،تسا 19-دیووک ھب التبم ھک یدرف اب ھک امش یارب تامولعم
دیاھتشاد کیدزن سامت  

  

دشابیم "دنالنمتسو"  ھب طوبرم تامولعم نیا یوتحم  
 
 ات و دیشاب ھتشاد یرتشیب ھجوت دوخ مئالع ھب دیاب ،دیا هدوب کیدزن سامت رد 19-دیووک ھب التبم یدرف اب امش ھک یتروص رد
 تاررقم تیاعر ھب مزلم ،تسا 19-دیووک ھب التبم ھک دینک یم یگدنز یدرف اب رگا .دینک تاقالم یرتمک دارفا اب ناکما دح
  .دیتسھ صاخ درکلمع
 

 ای دینکیم یگدنز دراد 19-دیووک ھک یصخش اب و دیاهدشن نیسکاو ھک یتروص رد
دیتسھ ھناخمھ   

 
 درکلمع تاررقم تیاعر ھب مزلم ،دیتسھ ھناخمھ ای دینک یم یگدنز تسا 19-دیووک ینوفع ھلحرم رد یدرف اب ھک امش
.دیتسھ صاخ  

 ناشیا تست ھجیتن و هدومن تست امش ھناخمھ درف ھک یخیرات زا تسا زور ٧ تشذگ ات صاخ درکلمع تاررقم تیاعر
.تسا ەدوب 19- دیووک هدنھد ناشن  

 تحص نادنمراک ات دینک لاعف لیمیا ای )سا ما سا( یشوگ کمایپ قیرط زا ار نالعا و دیوش دراو se.1177  تیاس ھب
 .دنریگب سامت امش اب تنوفع یبایدر یارب دیناوتب ھماع

 ندوب یارس ھلحرم رد و ەدوب 19-دیووک ھب التبم ھک درف کی اب ھک امش ،نس زا رظن فرص •
 ار دوخ تست 19-دیووک ھب التبم درف ھک یخیرات زا زور ٧ تدم ھب دیاب ،دیتسھ ھناخمھ دشابیم
 و بتکم ،راک لحم ھب نتفر هزاجا تدم نآ رد امش ھک تسا ینعم نیا ھب نیا .دینامب ھناخ رد ،ەداد
 .دیرادن ار ناتسکدوک ای

 ملاسً الماک ھک یتروص رد .دینک بانتجا دوخ ھناخ زا جراخ دارفا اب تاقالم زا لک رد دیاب امش •
 ھک یتروص رد مھ نآ .دیھد ماجنا ار اود ای و ادوس ندیرخ نوچ یرورض یاھراک دیناوت یم دیتسھ
  .دیشاب ھتشادن ار ھناخ رد ادوس نداد شیامرف تاناکما ای و براقا زا کمک

 .دیشاب هدش یضیرم هدولآ تسا نکمم ھک دیھد ربخ دوخ بتکم ریدم ای امرفراک ھب دیاب •
 یاضاقت ھناخ زا راک ماجنا تاناکما مدع تروص رد .دیھد ھمادا دوخ لیصحت ای و راک ھب ھناخ زا •

 دینک تساوخرد ندیوس یعامتجا ھمیب هرادا زا دیناوت یم ار یراس صخش صاخ لوپ
Smittbärarpenning från Försäkringskassan. یناسک ھب یراس صخش صاخ لوپ 

 ندرک راک ەزاجا ،نارگید ھب تیارس رطخ لیلد ھب اما ،دننک راک دنناوت یم ھک دوش یم تخادرپ
 راک لحم رد دیناوت یمن دنک تباث ھک دیراد رتکاد فرط زا قیدصت نتشاد ھب ترورض امش .دنرادن
 وا اب امش ھک دھد  عالطا ،تسا ھناخمھ امش اب و تسا 19-دیووک ھب التبم ھک یدرف ھکینامز .دیشاب
 ار  ،یراس صخش صاخ لوپ تفایرد قیدصت نات یگداوناخ رتکاد ،دیا هدوب سامت رد ھناخ رد
 یضیرم حناوس رد 19-دیووک تنوفع یبایدر میت ھک دیدید امش ھک یتقو .دننکیم رداص امش یارب

 رتکاد اب  ،یراس صخش صاخ لوپ قیدصت تفایرد یارب  نامز نآ رد ،دناەدرک تشاددای امش
 .دیوش سامت رد دوخ یگناخ

Dari 



 .دیشاب دوخ یاھتسد تفاظن بقارم دیاب امش •
 وا اب ھک یدرف ھکنیا زا سپ زور جنپ دیاب ،دیور یم رتالاب یاھ گنص ای ناتسکدوک ھب ھک امش •

 تقو 19-دیووک )PCR( تست نتفرگ یارب دیاب ،ھتفایرد ار 19-دیووک تبثم ھجیتن دینکیم یگدنز
 خیرات رد دھدیم ناشن ار 19-دیووک ھک ار تست امش ھناخمھ درف رگا ھک تسانعم نادب نیا .دیریگب

 یارب نیا .دیریگب تقو )دعب زور جنپ( ربتکا ۶ خیرات رد یریگھنومن یارب دیاب امش ،هداد ربتکا ١
 تسا  19-دیووک ھب التبم ھک یدرف اب ،الاب ھب ناتسکدوک فونص نادرگاش زا ھلمج زا یدارفا ھمھ
 لافطا یارب 19-دیووک تست یلک روط ھب .دوش یم لماش ،دنتسھ ھناخمھ ای دننک یم یگدنز

 .دنوش یمن ھیصوت ناتسکدوک فونص
 )PCR( تست نتفرگ یارب  دیاب دیور یم رتالاب ای ناتسکدوک فونص ھب و دیراد مئالع ھک امش •

 .دیریگب تقو 19-دیووک
  
  

 یگدنز تسا 19-دیووک ھب التبم ھک یصخش اب و دیاھتفرگ نیسکاو ھک یتروص رد
 دیتسھ ھناخمھ ای و دینکیم
 تاررقم تیاعر ھب مزلم دیتسھ ھناخمھ ای و ەدرک یگدنز دشابیم 19-دیووک ندوب یراس ھلحرم رد ھک یصخش اب ھک امش
 .دیتسھ صاخ یراتفر
  

 ،دشابیم هدوب 19-دیووک هدنھد ناشن و هدومن تست امش ھناخمھ درف ھک یخیرات زا زور ٧ تشذگ ات صاخ راتفر تاررقم
 سا( یشوگ کمایپ قیرط زا ار نالعا و دیوش دراو se.1177  تیاس ھب و دیناوخب ریز رد ار بلطم ھمادا .دوشیم لماش
  .دیریگب سامت امش اب تنوفع یبایدر یارب دنناوتب ھماع تحص نادنمراک ات دینک لاعف لیمیا ای )سا ما

 ندوب یراس ھلحرم رد ھک 19-دیووک ھب التبم درف کی اب ھک امش ،نویسانیسکاو تیعضو و نس زا رظن فرص •
 ھناخ رد ،تسا هدومن تست 19-دیووک ھب التبم درف ھک یخیرات زا زور ٧ تدم ھب  دیاب ،دیتسھ ھناخمھ ،دشابیم
  .دیرادن ار ناتسکدوک ای و بتکم ،راک ھب نتفر هزاجا امش ھک تسا ینعم نادب نیا .دینامب

 ملاسً الماک ھک یتروص رد .دینک بانتجا دوخ ھناخ زا جراخ دارفا اب تاقالم زا ناکما دح ات امش •
 ھک یتروص رد مھ نآ .دیھد ماجنا ار اود ای و ادوس ندیرخ نوچ یرورض یاھراک دیناوت یم دیتسھ
  .دیشاب ھتشادن ار ھناخ رد ادوس نداد شیامرف ای و براقا زا نتفرگ  کمک ناکما

 ھتفرگ رارق تنوفع ضرعم رد تسا نکمم ھک دیھد عالطا دوخ بتکم ریدم ای امرفراک ھب دیاب امش •
 .دیشاب

 یاضاقت ،ھناخ زا راک ماجنا ناکما مدع یتروص رد .دیھد ھمادا دوخ لیصحت ای و راک ھب ھناخ زا •
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från Försäkringskassan. یم ھک دوش یم تخادرپ یناسک ھب یراس صخش صاخ لوپ 
 ھب ترورض امش .دنرادن ندرک راک ەزاجا ،نارگید ھب تیارس رطخ لیلد ھب اما ،دننک راک دنناوت
 ھک یدرف ھکینامز .دیشاب راک لحم رد دیناوت یمن دنک تباث ھک دیتسھ رتکاد فرط زا قیدصت نتشاد
 هدوب سامت رد ھناخ رد وا اب امش ھک دنھد  عالطا ،تسا ھناخمھ امش اب و تسا 19-دیووک ھب التبم
 .دننکیم رداص امش یارب ار یراس صخش صاخ لوپ تفایرد یارب قیدصت امش یگداوناخ رتکاد ،دیا

  نامز نآ ،دناەدرک تشاددای امش یضیرم حناوس رد 19-دیووک تنوفع یبایدر میت ھک دیدید ھک ینامز
 .دیوش سامت رد دوخ یگناخ رتکاد اب  ،یراس صخش صاخ لوپ قیدصت تفایرد یارب

 
 .دیشاب دوخ تسد تفاظن بقارم دیاب امش •



 یگدنز وا اب ھک یدرف ھکنیا زا سپ زور جنپ دیاب ،دیوریم رتالاب فونص ای ناتسکدوک ھب ھک امش •
 .دیریگب تقو 19-دیووک )PCR( تست نتفرگ یارب دیاب ھتفایرد ار 19-دیووک تبثم ھجیتن دینکیم
 ١ خیرات رد دھدیم ناشن ار 19-دیووک ھک ار تست امش ھناخمھ درف رگا ھک تسا ینعم نادب نیا
 ھمھ یارب نیا .دیریگب تقو )دعب زور جنپ( ربتکا ۶ خیرات رد یریگھنومن یارب دیاب امش ،هداد ربتکا
 یگدنز تسا  19-دیووک ھب التبم یدرف اب ھک رتالاب  فونص و ناتسکدوک نادرگاش زا ھلمج زا دارفا
 یگدامآ فونص لافطا یارب 19-دیووک تست یلک روط ھب .دوش یم لماش ،دنتسھ ھناخمھ ای دننک یم
 .دنوش یمن ھیصوت

 )PCR( تست نتفرگ یارب  دیاب دیور یم رتالاب فونص ای ناتسکدوک ھب و دیراد مئالع ھک امش •
 .دیریگب تقو 19-دیووک

  
  
  

 یصخش اب و دیا هدوب 19-دیووک ھب التبم ھتشذگ هام شش رد امش ھک یتروص رد
 دیاەدوب ھناخمھ ای دینک یم یگدنز تسا 19-دیووک ھب التبم ھک
  

 .دیورن راک ای بتکم ھب ای دینامب ھناخ رد دیتسین روبجم دیرادن یمئالع ھک ینامز ات •
 زا دعب تعاس ٢۴ تشذگ ات اما ،دیرادن تست نتفرگ ھب ترورض دیراد یضیرم زا مئالع ھک یتروص رد •

 .دینامب ھناخ رد ،یضیرم مئالع متخ و ندش دنمتحص
    

 سامت تسا 19-دیووک ھب التبم ھک یدرف اب و دیا ھتفرگن نیسکاو ھک تروص رد
دیاەدوبن ھناخمھ درف نآ ەارمھ اما ،دیاھتشاد کیدزن  
  

   .دیشاب ھتشاد یرتشیب ھجوت دنشاب 19-دیووک یاھھناشن تسا نکمم ھک یمئالع ھب دیاب امش •
 نیا( دیریگب تقو 19-دیووک )PCR( تست نتفرگ یارب اروف دیاب دیراد یضیرم مئالع ھک یتروص رد •

  .)دوشیم رتالاب و ناتسکدوک ای بتکم یگدامآ فونص نادرگاش لماش
 -یم تفایرد تامولعم و دیا هدوب ور ھب ور تنوفع یراس درف اب یرتم ٢  عاعش رد ھقیقد ١۵ زا شیب رگا •

 تست نتفرگ یارب دیاب   se.1177قیرط زا دیاب ،دیوش تست دیاب مئالع نتشادن تروص رد یتح ھک دینک
)PCR( نیلوا رگا .تسا تنوفع تیارس شرتسگ ھنوگرھ صیخشت یارب نیا .دیریگب تقو 19-دیووک 
 تست هرابود دیا ھتفرگ رارق یگدولآ ضرعم رد ھک نا زا سپ زور جنپً ابیرقت ،دوب 19-دیووک زا یفنم تست

 .)دشاب یمن ھیئادتبا بتکم نادرگاش ھب طوبرم نیا( .دیوش
 .دینک راک رود هار ای ھناخ زا دراد ناکما رگا •
 .دیشاب هدش هدولآ تسا نکمم ھک دیھد عالطا دوخ بتکم ریدم ای و راک سیئر ھب •
 یرتمک دارفا اب ناکما دح ات ،دیشاب هدش هدولآ راب نیرخآ تسا نکمم ھک یزور زا ،زور ٧ تدم ھب دیاب امش •

 مامت زا دیاب اما ،دیورب راک ھب و بتکم ھب دیناوت یم امش .دینک ظفح ار دوخ ھلصاف امتح و دینک تاقالم
 ھجیتن و دنا هداد 19-دیووک تست ھک تسا یناسک لماش یتح نیا .دینک یراددوخ تغارف تاقوا یاھ تیلاعف
 نسکاو دارفا یارب تغارف تاقوا یاھتیلاعف دروم رد دنالنمتسو تیالو تاررقم .تسا هدوب یفنم ناشتست
 رتشیب یاھ تیدودحم لماش ،روشک یرسارس تاررقم اب ھسیاقم رد ،دناەدوب کیدزن سامت رد ھک  ھفرگن



 دناھتشاد تغارف تاقوا تیلاعف ھک ییاھ ەورگ نیب رد تیارس شخپ ھک دشابیم لیلد نیدب نیا و .دشابیم
  .تسا ەدوب رتعیسو

 

 .دیشاب دوخ یاھتسد تفاظن بقارم دیاب امش •
 
  

 سامت تسا 19-دیووک ھب التبم ھک یدرف اب و دیاەدش نیسکاو ھک یتروص رد
دیاەدوبن ھناخمھ وا  اما  اب ھتشاد کیدزن ،دیا  

   .دیشاب ھتشاد یرتشیب ھجوت دنشاب 19-دیووک یاھھناشن تسا نکمم ھک یمئالع ھب دیاب امش   ●
 لماش نیا( دیریگب تقو 19-دیووک )PCR( تست نتفرگ یارب دیاب دیراد یضیرم مئالع ھک یتروص رد   ●

  .)دوشیم رتالاب و ناتسکدوک ای یگدامآ فونص نادرگاش
 .دیشاب دوخ یاھتسد تفاظن بقارم دیاب امش   ●

 
 

 ھک یدرف اب و دیا هدش 19-دیووک ھب التبم ھتشذگ هام شش رد ھک یتروص رد
 دیتسین ھناخمھ وا اب یلو ەدوب کیدزن سامت رد تسا 19-دیووک ھب التبم

 .دیورن راک ای بتکم ھب ای دینامب ھناخ رد دیتسین روبجم دیرادن یمئالع ھک ینامز ات •
 زا دعب تعاس ٢۴ تشذگ ات اما ،دیرادن تست نتفرگ ھب ترورض دیراد یضیرم زا مئالع ھک یتروص رد •

 .دینامب ھناخ رد ،یضیرم مئالع متخ و ندش دنمتحص
  

درک دیاب ھچ مئالع زورب تروص رد  
رتالاب فونص و ناتسکدوک ناکدوک  

 هوحن ھب طوبرم تامولعم .دیریگب تقو 19-دیووک تست یارب و دینامب ھناخ رد دیاب ،دیشاب ھتشاد فیفخ یتح مئالع ھک یتروص رد
  i Västmanland-Provtagning för covid 19 :دیبایب اجنیا رد دیناوت یم ار تست یارب تقو نتفرگ

 دوخ تست ھک ینامز .دینک ارجا ،دیتسھ 19-دیووک ھب التبم ھکنیا دننامھ ھک ار ییاھ ھیصوت دیاب ،دیتسھ تست جیاتن رظتنم ھک یلاح رد
 .دومن دیھاوخ تفایرد یرتشیب تامولعم دیھد یم شیامرف ار

  

 ناتسکدوک ناکدوک

 رد دیاب ،دشاب یسفنت یراجم یاھ تنوفع یاھ ھناشن تسا نکمم ھک دنراد یمئالع رگا ،دنوش یم مئالع راچد ھک  ناتسکدوک ناکدوک
-دیووک تست نتفرگ .دشاب یضیرم تلاسک ساسحإ و ھفرس ،بت ،یدرد نولگ دناوت یم یسفنت یراجم یاھ تنوفع مئالع.دننامب ھناخ

 .تسین طرش اھنآ یارب 19

 :دندرگزاب ناتسکدوک ھب  لیذ طیارش رد دنناوت یم دناەدوب ھناخ رد ھک یناکدوک

  دنا هدوب بت نودب تعاس ٢۴ تدم ھب •
 .دنراد یسفنت یراجم مئالع یخرب زونھ ھچرگا ،دننکیم یتمالس ساسحا •



 .دنشاب ھناخ رد ھتفھ کی ات زور دنچ زا دیاب اھنآ ھک تسا ینعم نادب نیا ،دراوم رتشیب رد

  

  

 یبط کمک ھب ترورض یرگید یضیرم رھ ای 19-دیووک لیلدب ھک یتروص رد
؟درک دیاب ھچ مشاب ھتشاد  
 ضیرم یکانرطخ روط ھب رگا .دیریگب سامت Vårdguiden 1177 ای دوخ کنیلک اب لوا مدق رد ،دیراد ترورض هرواشم ھب رگا

 .دیشاب هدش التبم 19-دیووک ھب تسا نکمم ھک دیھدب عالطا .دیریگب سامت ١١٢ اب ،دیدش

 

  

Information in other languages 

INFORMATION PÅ FLERA SPRÅK 

 رگید یاھ نابز ھب تامولعم
 

دیفوكب باصُم صخش عم بیرق لصاوت ىلع ناك نم ىلإ تامولعم       · -19 

دیا ھتشاد کیدزن سامت 19-دیووک ھب التبم درف اب ھک امش یارب دومنھر       ·  

·       Information for those who have been in close contact with someone who has 
Covid 19 

·       Tietoja sinulle, joka olet ollut lähiyhteydessä henkilöön, jolla on covid-19 

دنا ھتشاد سامت 19-دیووک ھب التبم درف کی اب ھک یدارفا ھب یناسر عالطا       ·  

·       Warbixin loogu talagalay qofka adigoo kale ah oo xiriir dhow la yeeshay qof u 
cudurka [covid-19] ku dhacay 

·       ሓበሬታ ንዓኻ ብኮቪድ-19 ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበረካ 

·       Información para personas que hayan tenido contacto estrecho con alguien que 
padezca de covid-19 

  

  



دیراذگب کارتشا ھب ار ھلاقم و تامولعم : 
  

Dela på facebook       · 

Dela på twitter       · 

·       Tipsa en vän 

Skriv ut sidan       · 

  

 :تیدپا نیرخآ

٢۶ – ٢٠٢١ - ١١ 

 :رگشیاریو

 دنالنمتسو ھقطنم ،دیلرنوس نیلوراک

 :سرزاب

 دنالنمتسو ھقطنم ،ینوفع یضیرم تیارس زا یریگولج کشزپ نواعم ،رمیاھ لیناد

  

 


