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19 -كوفيد   
 افحص نفسك بنفسك

 اقرأ أوال اإلرشادات بكاملها
 

 تأكد من أنه توجد لديك جميع األشياء التي تحتاج اليها قبل أن تبدأ

 :كيس كبير نوعا ما يُقفل بسّحاب ويحتوي على األشياء التالية 
o عود قطني ألخذ العينات في مغلف خاص به 

 صحن أو كوب 
  مناديل المطبخ الورقيةكيس بالستيكي للفضالت وقطعة من 

 

 االستعدادات قبل أخذ عينة الفحص
 افتح الكيس الكبير وأخرج المحتويات منه. بإمكانك أن تضعها جميعا على الطاولة أمامك. .1
 افتح الكيس الصغير واترك المنديل الورقي باقيا في داخل الكيس. .2

 

 تسجيل عينة الفحص الخاصة بك
 ”Registrera prov”عن طريق هاتفك الجوال أو الكومبيوتر/ أختر سّجل عينة الفحص  direkttest.seسجل الدخول في الموقع  .1

 

 أو
       
 ع الرمز المرب نحويرا عمل مسح ضوئي للرمز المربع لالستجابة السريعة باستخدام كاميرا جهاز هاتفك الجوال عن طريق توجيه الكامقم ب       
 لالستجابة السريعة.      

 تك واتبع كل الخطواتامأل معلوما .2
 يكون التسجيل قد تم. BankID بعد أن تعّرف بهويتك باستخدام الهوية البنكية .3

ختر آنذاك الشخصي، افبإمكانك أن تقوم بدال من ذلك بتسجيل نفسك باستخدام الرمز  إذا لم يكن يوجد لديك هوية بنكية -

 لوب التعريف بالهوية.في الالئحة اللفافة الختيار أس ”Personlig Kod”الرمز الشخصي 
 مالحظة! ال تنس أن تدّون الرمز الذي يظهر عند انتهاء التسجيل.

 اليك رسالة الكترونية مبين فيها رقم المرجع وترسل إلى عنوان البريد االلكتروني الذي ذكرته. ستصل .4
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 .لف السدادة4 .ابصق واغمس3 األنفنة من .أخذ العي2 .أخذ العينات تجاه جدار البلعوم1

 الرجاء قراءة النصوص واتباع التعليمات من اليسار إلى اليمين

 

 نفسك منأخذ العينة كيفية 
 ادة.افتح غطاء سدادة أنبوب االختبار وستجد العود القطني مثبتا في الجهة الداخلية من غطاء السد .1
كون حيث تصل اليه، بلفم وإلى أبعد مكان ممكن في الحلق يمكن أن تأدخل الجزء الطري من العود القطني عن طريق ا .2

 على وشك التقيؤ.
تكفي  ج ولكنحّك العود القطني على جدار البلعوم )في أقصى مكان ممكن من الحلق( وألطول فترة ممكنة. ستشعر بإزعا .3

 ويري.ثوان. أنظر الرسم التص 5مدة 
لعود لوي ان ممكن. ال تبشكل مستقيم داخل فتحة األنف وإلى أبعد مكاأدخل بعد ذلك طرف العود القطني نفسه بحذر و .4

 ثانية. أنظر الرسم التصويري. 20 – 10باتجاه األعلى. حّك العود القطني لمدة 
 لبصاق.رج بلغم أو مخاط مع اقم بتجميع أكبر قدر من البصاق في الفم وابصق في الطبق أو الكوب، تجنب أن اخ  .5
 اق بحيث يبتل بصورة تامة.العود القطني في البصاغمس الجزء الطري من  .6
 

 أنقل عينة الفحص إلى أنبوب االختبار بشكل آمن
 إلى أنبوب االختبار.أعد العود القطني بحذر  .1
 لف سدادة غطاء أنبوب االختيار بإحكام. .2
 عالمة رمز االستجابة السريعة.أعد األنبوب في كيس الحفظ الذي توجد عليه  .3
 .كامبإحأقفل كيس الحفظ  .4
 احتفظ بالكيس مع أنبوب االختبار في الثالجة، حتى يحين موعد إمكان تسليمها أو احضارها من عندك. .5

 

 تعامل بالفضالت بشكل آمن
 ضع العود القطني مع حاويته وورقة منديل المطبخ في كيس بالستيكي عادي. .1
 بشكل محكم واقذفه على شكل قمامة منزلية عادية. اعقد الكيس البالستيكي .2
 كن جلي الطبق والكوب كالمعتاد.مي .3

 

 سيصلك إشعار في هاتفك الجوال عندما تكون نتيجة الفحص جاهزة
من تاريخ  ةساع 48خالل  أن يتم ذلكمن المعتاد عندما تصبح نتيجة الفحص جاهزة ستصلك رسالة هاتفية قصيرة )اس ام اس(. 

ة النتيجة. تواصل مع ، لقراءdirekttest.seأنبوب االختبار. سجل الدخول باستخدام البطاقة البنكية في موقع اإلنترنت  مقيامك بتسلي

 رب عملك وقم بتبليغ رب العمل عن النتيجة.
 

 راجع المنشور المنفصل لمزيد من األسئلة واألجوبة.
 

 

 

 أسئلة وأجوبة معتادة
 

 
 .صحيحة بصورة الفحص عينة بتسجيل قمت قد كنت إذا متأكد غير أنا: س
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من  . إذا كنت ألي سبب”Ditt prov är registrerat”ج: تكون عينة الفحص مسجلة إذا ذهبت إلى صفحة أصبح فحصك جاهزا  

تيجة ن direkttest.seعلى الموقع  ”Provsvar”األسباب غير متأكد من أن األمر تم بصورة صحيحة أدخل تحت نتيجة الفحص 

فحص  تعني أنه تم تسجيل الفحص ولكن التحليل غير جاهز. ال يوجد ”Testresultat är ej tillgängligt”متاحة الفحص غير 

نك ة الفحص بشكل صحيح ولذلك ال يوجد ربط بينيعني أنك لم تقم بتسجيل عي ”Det finns inget prov registrerat”مسجل 

 . في النظام بكوبين أنبوبة االختبار الخاصة 
 

 يوجد لدي بطاقة بنكيةس: ال 
لشخصي ج: إذا لم يكن يوجد لديك هوية بنكية فبإمكانك أن تسجل نفسك عن طريق الرمز الشخصي. اختر تحت بند الرمز ا

”Personlig Kod” ك.كأسلوب للتعريف بهويتك عند التسجيل. تقوم باستخدام رمزك الشخصي بعد ذلك لقراءة نتيجة فحص 

 

 الحصول على نتيجة الفحص؟ كم هي مدة االنتظار قبلس: 
ن عينة قيامك بتسليم الفحص من طرفك مع تحفظ بأساعة من وقت  48ج: في الحاالت العادية تحصل على نتيجة فحصك خالل 

 ساعة. 72الفحص التي يتم تقديمها بشكل متأخر لن تلحق الوصول في موعد النقل. لذلك يمكن أن يستغرق األمر 

 

 سة العمل إذا كانت نتيجة الفحص سلبيةمتي يمكن أن أبدأ بممارس: 
 ج: عندما تكون معافى إلى درجة أنه بمقدورك أن تمارس العمل. تواصل مع رب عملك عند حضور النتيجة.

 

 س: إلى أين يجب أن أتوجه إذا كانت نتيجة الفحص ايجابية؟
 .فيه عينة الفحصعملت ذي ج: تواصل آنذاك مع مركز الرعاية الصحية فوردسنترال ال

 

 : ماذا أفعل إذ اشتدت حالتي المرضية سوءا؟س
أو  1177ع واصل متج: إذا شعرت أنك بحاجة إلى دعم الرعاية ألنك مريض فقم باتخاذ الخطوات التي تعملها في الحاالت العادية. 

 مع طبيبك مثال في مركز الرعاية الصحية فوردسنترال الذي أنت مسجل لديه.

 

 ماذا يعتبر هذا الشيء أمرا جيدا؟البنك اإلحيائي ول ا هو: مس
 بيمكن أن يطل أخرى. ج: إن البنك االحيائي يعني أن عينة الفحص التي ترسلها يمكن أن يتم تجميدها واالحتفاظ بها لالستعمال مرة

بحاث. اض األال الفحوصات ألغرالبحاثة السويديين بعد ذلك الحصول على تصريح لدى سلطات أخالقيات األبحاث لكي يتم استعم
 ار في تنفيذالستمرابدون المواد التي تم التبرع بها من قبل األشخاص الذين يخضعون للفحوصات فلن يتمكن البحاثة في السويد من 

ي فات م حفظ العين. لهذه السبب نرجو أن تقوم بالضغط على الخانة التي تسمح بموجبها أن يت19 –األبحاث المهمة عن مرض كوفيد 

إن هذا الشيء . direkttest.seذلك عندما تقوم بتسجيل فحصك باستخدام مربع االستجابة السريعة أو على الموقع البنك االحيائي و

 اختياري.

 


