فهم نتائج اختبار فيروس "كوفيد "19-الخاصة بك
إدارة الصحة العامة

هناك نوعان من االختبارات لفيروس “كوفيد.”19-
 .1يختبر اختبار فيروسي عينة من أنفك لمعرفة ما إذا كان هناك فيروس في جسمك أم ال.
 .2يختبر اختبار أجسام مضادة دمك بحثًا عن عالمات عدوى سابقة.

إذا كنت تعاني من أعراض فيروس “كوفيد”19-
نوع االختبار

نتيجة
االختبار

+
فيروسي

ما يجب القيام به لحماية مجتمعك

ماذا تعني

اتصل بمقدم الرعاية
الصحية إذا شعرت
بالمرض.

أنت مصاب بفيروس “كوفيد.”19-

إيجابية

سلبية

+
إيجابية
الجسم المضاد

سلبية

رد على الهاتف عندما
تتصل بك إدارة الصحة
العامة.

اب َق في المنزل لمدة  10أيام على
األقل من وقت شعورك بالمرض
باإلضافة إلى  3أيام أخرى بعد
شعورك بالتحسن وزوال الحمى.

قد تكون مصابًا بفيروس “كوفيد.”19-
ثلث نتائج االختبار السلبية تكون خاطئة.
قد تكون أصبت بفيروس “كوفيد .”19-حوالي نصف نتائج
االختبار اإليجابية خاطئة.
حتى إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فهذا ال يعني أنك تتمتع
بالحماية ضد الفيروس.

اتصل بمقدم الرعاية
الصحية إذا شعرت
بالمرض.

رد على الهاتف عندما
تتصل بك إدارة الصحة
العامة.

اب َق في المنزل حتى مرور  3أيام
1
بعد شعورك بالتحسن.

ربما لم تكن قد أصبت بفيروس “كوفيد.”19-

1إذا كنت قد خالطت بشكل كبير حالة مصابة بفيروس “كوفيد ،”19-فسيتم اعتبارك حالة مشتبه في إصابتها بفيروس “كوفيد ”19-وستطلب منك إدارة الصحة العامة البقاء في المنزل لمدة  10أيام بغض النظر عن النتائج السلبية.
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إذا لم تكن تعاني من أعراض فيروس “كوفيد”19-
نوع االختبار

نتيجة
االختبار

+
فيروسي

إيجابية

سلبية

ما يجب القيام به لحماية مجتمعك

ماذا تعني

أنت مصاب بفيروس “كوفيد.”19-
قد تظهر عليك أعراض أو ال.

اتصل بمقدم الرعاية
الصحية إذا شعرت
بالمرض.

إيجابية

رد على الهاتف عندما
تتصل بك إدارة الصحة
العامة.

قد تكون مصابًا بفيروس “كوفيد ”19-أو ال .قد تكون نتيجة
االختبار السلبية خاطئة وهذا ال يعني أنك تتمتع بالحماية من
العدوى.
كثيرا.
اغسل يديك
ً

+

اب َق في المنزل لمدة  10أيام.

قد تكون أصبت بفيروس “كوفيد .”19-حوالي نصف نتائج
االختبار اإليجابية خاطئة.

ارت ِد قناعًا للوجه عند
تواجدك في األماكن العامة.

حتى إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فهذا ال يعني أنك تتمتع
بالحماية ضد الفيروس.

اب َق على مسافة ستة ()6
أقدام على األقل من
األشخاص الذين ال تعيش
2
معهم.

الجسم المضاد

-

ال تلمس وجهك.
ربما لم تكن قد أصبت بفيروس “كوفيد.”19-

سلبية

غ ِط وجهك عند السعال
والعطس.

إذا كنت تشعر بالمرض ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك ،وعُد إلى
المنزل واعزل نفسك.

صا خاضعًا للمراقبة تحسبًا إلصابتك بفيروس “كوفيد ” 19-وستطلب منك إدارة الصحة العامة البقاء في المنزل لمدة  14يو ًما بغض النظر
 2إذا كنت قد خالطت بشكل رئيسي حالة مصابة بفيروس “كوفيد ،”19-فسيتم اعتبارك شخ ً
عن النتائج السلبية.
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