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 ) باشدpåvisadتان مثبت ( 19-اگر نتيجۀ آزمايش کوويد
 هستيد. 19-بدان معناست که شما مبتال به کوويد  (Påvisad)»مثبت«نتيجۀ آزمايش با نتيجۀ 

 چه کاری را بايد انجام دهيد، بسيار مهم است. 19-دانستن اينکه شما در صورت مبتال شدن به کوويد

هستيد، مهم است که  19-به مجرديکه نتيجۀ آزمايش نشان دهد که شما مصاب به انتان در حال پيشرفت ناشی از کوويد
شما از بهر جلوگيری از انتقال اين مرض به ديگران در خانه بمانيد. همينطور بر شما الزم است تا از قانون جلوگيری 

و وجايب تان را با کليک نمودن روی  انتان از پخش امراض ساری نيز پيروی کنيد. اطالعات الزم در باره انتقالپذيری
 .19-کوويد ۀاطالعات برای مريضان تثبيت شد اين لنک بخوانيد:

 ) باشدej påvisadتان منفی ( 19-اگر نتيجۀ آزمايش کوويد
) بدان معناست که در نمونه که از شما اخذ شده است، ويروس يافت ej påvisad» (منفی«نتيجۀ آزمايش با نتيجۀ 

 نشده است و شما می توانيد بعد از بين رفتن عاليم و احساس کامالً تندرسی پس به زندگى عادی خويش برگرديد.

از طريق تيلفون يا مرکز خدمات صحی  1177تان با مرکز مشاوره خدمات صحی  وضعيتدر صورت بدتر شدن 
 زنگ بزنيد. 112اوليه مربوطه تان به تماس شويد. در صورت وضعيت تهديد کننده حيات به 

نتيجۀ آزمايش تان فقط در صورتی مثبت می باشد که ويروس در نمونه که از شما اخذ گرديده است، يافت شود. اگر 
ز اندازه مورد نياز گرفته باشيد، خطر اندکی وجود خواهد داشت که نتيجۀ شما در هنگام اخذ نمونه از خود مواد کمتر ا

باشيد و اين مهم است که  19-آزمايش تان کاذب منفی باشد. اين بدان معناست که شما به هر حال شايد مبتال به کوويد
 شما تا وقتی که خود را کامالً تندرست و صحتمند احساس می کنيد، در خانه بمانيد.

) را نشان ej bedömbar» (ناقابل تشخيص«جۀ آزمايش تان نتيجۀ اگر نتي
 دهد

) بدان معناست که نمونه تان ناقابل تجزيه و تحليل بوده و Ej bedömbar» (ناقابل تشخيص«نتيجۀ آزمايش با نتيجۀ 
ت که در نتيجه آن يا اينکه نتيجه ناقابل تشخيص بوده است. علت آن شايد اين باشد که اتفاقی در البراتوار افتاده اس

 نمونه را نمی توان تحت معاينه قرار داد و يا اينکه کدام عوارض تخنيکی رخ داده است.

 

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/information-till-dig-med-bekraftad-covid-19/
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