ترجمات منشور مجموعة اختبار
كوفيد 19-المنزلي.

مجموعة اختبار كوفيد 19-المنزلي
تحتوي كل مجموعة اختبار كوفيد19-
على اختباري مستضد سريعين يعطيان
النتائج في غضون  15دقيقة.

َمن يمكنه استخدام االختبار؟

يمكن إجراء االختبارات على أي شخص من سن عامين فأكثر.
يجب على البالغين إجراء االختبار لألطفال دون سن  15عا ًما.

ال تستخدم االختبار على األطفال دون سن
عامين.

متى يجب إجراء االختبار؟
لدي أعراض تشبه أعراض كوفيد – 19-حمى،
سعال ،ضيق تنفس ،آالم في العضالت ،صداع،
مؤخرا ،التهاب في
فقدان في حاسة الشم/التذوق
ً
الحلق ،رشح ،احتقان.

أجري االختبار في غضون  7أيام من
الشعور بالمرض .إذا كانت نتيجة االختبار
سن ،فكرر
األول سلبية واألعراض ال تتح ّ
االختبار بعد يوم واحد إلى يومين.

تعرضت لشخص مصاب بكوفيد19-
— كنت على مسافة  6أقدام من
شخص مصاب بكوفيد 19-لمدة 15
دقيقة على األقل.

أجري االختبار بعد مرور  5أيام من
التعرض.

متى تنتهي صالحية اختباري؟
في مارس ،منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAتمديدًا لمدة ثالثة أشهر لجميع اختبارات المستضدات السريعة  iHealthضد
كوفيد 19-مع تواريخ انتهاء الصالحية في أو قبل ( 2022-09-29سنة-شهر-يوم) .مثال :إذا كان تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على
عبوتك مكتوبًا عليه ( 2022-05-21سنة-شهر-يوم) ،فإن تاريخ انتهاء الصالحية المحدّث هو ( 2022-08-21سنة-شهر-يوم).
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .https://ihealthlabs.com/pages/news#expiration
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ماذا أفعل إذا كانت
نتيجة االختبار إيجابية؟

ماذا أفعل إذا كانت نتيجة
االختبار سلبية؟

النتيجة اإليجابية تظهر خط  Cوخط .T
يُرجى مالحظة أن خط  Tقد يكون باهتًا.

النتيجة السلبية تظهر خط  Cفقط.

يجب عليك البقاء في المنزل واالبتعاد عن اآلخرين ،بما في
ذلك أفراد أسرتك ،لمدة خمسة أيام على األقل .إذا كانت لديك
أعراض ،فيجب عليك عزل نفسك حتى  24ساعة بعد زوال
تلك األعراض بدون االستعانة بأي أدوية.

استمر في اتباع إجراءات األمان مثل
ارتداء الكمامة ،وغسل اليدين ،واالبتعاد
عن اآلخرين بمسافة ال تقل عن  6أقدام.
إذا لم تتحسن األعراض ،فاستمر في
عزل نفسك وأجري االختبار مرة أخرى
في غضون يوم واحد إلى يومين.

للمساعدة ،انتقل إلى .Oregon.gov/positivecovidtest
أو اتصل على الرقم  ،886-917-8881من اإلثنين إلى
الجمعة من الساعة  8صبا ًحا إلى  6مسا ًء ،ويوم السبت من
 10صبا ًحا إلى  4مسا ًء.

هل أحتاج إلى اإلبالغ عن نتائج اختباري؟
ال ،ليس عليك اإلبالغ عن نتائج اختبارك .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ،فانتقل إلى  .Oregon.gov/positivecovidtestأو اتصل
على الرقم  ،8881-917-866من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا إلى  6مسا ًء ،ويوم السبت من  10صبا ًحا إلى  4مسا ًء.

ما مدى فعالية االختبار؟
إن النتائج السلبية الكاذبة شائعة .النتيجة السلبية ال تعني أن الفرد غير مصاب بكوفيد.19-

كيف ينبغي علي التخلص من هذه االختبارات؟
يمكن وضع االختبارات المستخدمة في القمامة العادية.

لمزي ٍد من المعلوماتhttps://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing ،
لمزيد من المعلومات حول اختبارات المستضد  iHealthالسريعة ،تفضل بزيارة

.https://ihealthlabs.com/es/pages/ihealth-covid-19-antigen-rapid-test-details
إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن توفر هيئة الصحة بوالية
أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل .اتصل بوحدة اتصاالت كوفيد 19-على الرقم
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