
Persiska / فارسی  

(تشخيص داده  påvisad ١٩-اگر جواب آزمايش شما نشان می دهد کوويد
  شد)  

  داريد. ١٩-(تشخيص داده شد) يعنی اينکه شما بيماری کوويد  ”Påvisad”وقتی جواب آزمايش 

  دهيدداشته باشيد موارد مهمی وجود دارند که بايستی در نظر بگيريد و انجام  ١٩-اگر بيماری کوويد

هستيد مهم است که در خانه بمانيد تا   ١٩-وقتی جواب آزمايش شما نشان بدهد که دارای عفونت جاری ناشی از کوويد 
در   شما بايستی همچنين قانون حفاظت در برابر سرايت را نيز رعايت کنيد. بيماری تان را به ديگران سرايت ندهيد.

تأييد شده مبتال  ١٩-اطالع رسانی برای شما که به بيماری کوويد بخوانيد:بارۀ سرايت دهندگی و وظايف تان در لينک زير 
  هستيد

(تشخيص    ej påvisad ١٩-اگر جواب آزمايش شما نشان می دهد کوويد
  داده نشد)

(تشخيص داده نشد) به معنی آنست که در آزمايش شما ويروس  Ej påvisad""يک جواب آزمايش که نشان دهد 
وجود نداشته و شما می توانيد وقتی عالئم بيماری از بين رفتند و احساس کنيد کامالً تندرست هستيد مجدداً بطور عادی  

  زندگی کنيد. 

در صورت وجود  بگيريد.يا درمانگاه خود تماس  ١١٧٧اگر بيماری تان وخيم تر شد با تلفن راهنمای خدمات درمانی 
  زنگ بزنيد.  ١١٢خطر جانی به شماره 

يک احتمال ضعيف   جواب آزمايش فقط نشان می دهد که در نمونه آزمايشی که داده بوديد ويروس وجود داشته است.  
وجود دارد که نتيجه منفی آزمايش صحيح نباشد چون وقتی از خودتان تِست می گرفتيد نمونه آزمايش اندک بوده  

داشته باشيد و مهم است تا زمانی که احساس تندرستی   ١٩-معنی اين امر آنست که با اينهمه ممکن است کوويد  . است
  کنيد در خانه بمانيد.

  (غير قابل تشخيص) باشد  ej bedömbarاگر جواب آزمايش شما 

قابل تجزيه و تحليل  (غير قابل تشخيص) باشد به معنی آنست که تِست شما   ”Ej bedömbar”يک جواب آزمايش که   
علت اين امر می تواند اين باشد که در آزمايشگاه اتفاقی افتاده که باعث   نبوده يا جواب تِست قابل تشخيص نبوده است.

  شده نتوان آزمايش را تجزيه و تحليل کرد يا يک نقص فنی بروز کرده است.

 


