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 19-کووید
 از خودتان تِست بگیرید

 اول همه دستورالعمل را بطور کامل بخوانید
 

 قبل از شروع تِست کنترل کنید که همه وسایل مورد نیاز را داشته باشید
 سریع پاسخ ُکد و دار زیپ بزرگ کیسه یک (QR-kod )است زیر وسایل دارای که:  

o آزمایش گیری نمونه چوب و اتیکت پیچاندنی، درپوش با آزمایش لوله یک 
 لیوان یا بشقاب یک 
 آشپزخانه کاغذی دستمال تکه یک و زباله نگهداری برای پالستیکی کیسه یک 

 

 آماده سازی پیش از انجام ِتست
 .بگذارید خود جلوی میز روی آنرا محتویات توانید می .بیاورید بیرون آنرا محتویات و کرده باز را بزرگ کیسه .1
 .دهید قرار آشپزخانه کاغذی دستمال روی آنرا و آورده بیرون را آزمایش لوله .2

 

 نمونه آزمایش خود را ثبت کنید
 را( آزمایش نمونه ثبت) ”Registrera prov” گزینه و شوید وارد کامپیوتر یا موبایل در direkttest.se وبسایت به .1

 .کنید انتخاب

 یا                                   
 .کنید اِسکن آن روی موبایل دوربین کردن متمرکز با را کوچک کیسه روی( QR-kod) سریع پاسخ ُکد

  .کنید اجرا را مراحل تمام و کرده وارد را خود مشخصات .2
  .شود می کامل آزمایش ثبت کردید احراز را خود هویت( BankID) بانکی شناسه با وقتی .3

 از را( Personlig Kod" )شخصی ُکد" با آزمایش ثبت گزینه آن بجای توانید می ندارید بانکی شناسه اگر -

  ..کنید انتخاب شناسائی روش فهرست

 .کنید یادداشت را شود می داده نشان ثبت تکمیل از پس ُکد این وقتی که نکنید فراموش !توجه

 .شود می ارسال اید کرده اعالم قبالا  که ایمیلی آدرس به ارجاع شماره یک دارای ایمیل یک .4
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 از خودتان ِتست بگیرید
 .است وصل درپوش به آزمایش گیری نمونه چوب کنید، باز و بپیچانید را آزمایش لوله درپوش .1
ا  که جائی تا ببرید فرو خود گلوی به است ممکن که آنجا تا و خود دهان داخل به را آزمایش باریک چوب نرم قسمت .2  تقریبا

  .کنید استفراغ
 به ناخوشایندی احساس اینکار با (.گلو انتهای) بچرخانید خود حلق جدار به توانید می که آنجا تا را آزمایش باریک چوب .3

 .کنید نگاه تصویر به .است کافی ثانیه 5 ولی دهد می تدس شما
 فرو است ممکن جائیکه تا آنرا و کنید تان بینی سوراخ وارد مستقیم را آزمایش باریک چوب سر همان احتیاط با سپس .4

 10 مدت به را آزمایش باریک چوب .باشد نداشته زاویه باال بطرف که ببرید فرو  را آزمایش باریک چوب طوری .ببرید
 .کنید نگاه تصویر به .بچرخانید و بمالید ثانیه 20 تا

 آب با بینی آب یا خلط که باشد مواظب کنید، تُف لیوان در یا  بشقاب در و کرده جمع خود دهان در دهان آب زیادی مقدار .5
 .  نشود مخلوط دهان

  .شود مرطوب کامالا  تا کنید آغشته تُف به را آزمایش باریک چوب نرم سر .6
 

 نمونه آزمایش را در لوله آزمایش قرار دهید و لوله آزمایش را به شیوه ای مطمئن بسته بندی کنید
 .بگذارید آزمایش لوله داخل در احتیاط با را آزمایش گیری نمونه چوب .1
 .شود بسته تا بپیچانید کامالا  و بگذارید را آزمایش لوله درپوش .2
 .بگذارید( QR-kod) سریع سخپا ُکد دارای کیسه در مجدداا  را آزمایش لوله .3
 .ببندید کامل بطور را کیسه .4
 نگهداری یخچال در بیاید، آن گرفتن تحویل برای کسی وقتی تا یا دهید می تحویل وقتی تا  را آزمایش لوله حاوی کیسه .5

 .کنید
 

 پسمانده های آزمایش را به شیوه ای مطمئن دفع کنید
  .بیندازید معمولی پالستیک کیسه یک در را کاغذی دستمال .1
 .بیندازید خانه عادی های زباله سطل در و بزنید گره محکم را کیسه .2
  .بشوئید همیشه مثل را لیوان و بشقاب .3

 

 وقتی جواب آزمایش آماده شود یک پیام در موبایل خود دریافت خواهید کرد
 آزمایش لوله تحویل از پس ساعت 48 ظرف معمولاً آزمایش جواب .کنید می دریافت پیامک یک شود آماده آزمایش جواب وقتی

 به شخصی ُکد با یا( BankID) بانکی شناسه با .بکشد طول بیشتر کمی است ممکن تعطیل روزهای با رابطه در ولی کنید می دریافت
 .بخوانید را آزمایش جواب تا شوید وارد direkttest.se وبگاه

 
 .ندا شده درج ای جداگانه برگه در متداول های پاسخ و ها پرسش

  

 4.درب را پیچ کنید 3.تف و فرو رفتن 2.نمونه برداری از بینی 1.نمونه برداری از دیواره گلو
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 پرسش ها و پاسخ های متداول
 

 
 .باشم کرده ثبت صحیح بطور را خود آزمایش نیستم مطمئن من :س
 دلیلی به اگر .است شده ثبت شما آزمایش کنید، مشاهده را" است شده ثبت شما آزمایش" عبارت که برسید ای صفحه به وقتی :ج

 عبارت .شوید وارد( آزمایش جواب) ”Provsvar” عنوان زیر direkttest.se وبسایت به اید داده انجام صحیح که هستید نامطمئن
”Testresultat är ej  tillgängligt” (نیست دسترس در آزمایش جواب )و تجزیه ولی شده ثبت آزمایش نمونه که آنست معنی به 

 را تان آزمایش نمونه شما یعنی( نشده ثبت آزمایشی هیچ) ”Det finns inget prov registrerat” عبارت .نیست آماده آن تحلیل
 .ندارد وجود سیستم در تان آزمایش نمونه و شما بین ربطی هیچ اینرو از و اید نکرده ثبت صحیح

 

  .ندارم( Bank-ID) بانکی شناسه من :س
 روش آزمایش ثبت هنگام .کنید ثبت (Personlig Kod) شخصی ُکد یک کمک به را خود توانید می ندارید بانکی شناسه اگر :ج

 .شود می استفاده آزمایش جواب خواندن برای سپس شخصی ُکد این از .کنید انتخاب را" شخصی کُد" طریق از شناسائی
 

 گرفتن جواب آزمایش چه مدت طول می کشد؟ س:
 به باشند شده داده تحویل دیر که هایی آزمایش ولی کنید می دریافت آن تحویل از پس ساعت 48 را خود آزمایش جواب معموالا  :ج

 .بکشد طول ساعت 72 جواب گرفتن است ممکن اینصورت در .رسند نمی نقل و حمل
 

 اگر جواب آزمایش من منفی باشد چه موقع می توانم شروع به کار کنم؟ س:
 بگیرید تماس خود کارفرمای با کردید دریافت را آزمایش جواب وقتی .کنید کار بتوانید و باشید تندرست وقتی :ج

 

 اگر جواب آزمایش مثبت بود با کجا بایستی تماس بگیرم؟ س:
 .بگیرید تماس گرفته را آزمایش که درمانگاهی با اینصورت در :ج

 

 اگر بیشتر مریض شدم چکار کنم؟ س:
ا  دارید نیاز درمانی خدمات به و هستید مریض که کنید می احساس اگر:  ج  همیشگی دکتر با یا 1177 با .کنید اقدام همیشه مثل دقیقا

 .بگیرید تماس هستید، نامنویسی آن در که درمانگاهی در مثال بطور خود

 

 نگهداری در بانک بیولوژیک چیست و چرا اینکار خوب است؟ س:
 مجدداا  آن از بتوان و شده نگهداری تا شود می منجمد فرستید می شما که آزمایشی نمونه اینکه یعنی بیولوژیک بانک در نگهداری :ج

 کسب علمی های پژوهش برای آزمایش نمونه از استفاده برای اخالقی ادارات از توانند می سوئد پژوهشگران سپس .کرد استفاده
 بیماری مورد در مهم های پژوهش ادامه امکان دهندگان آزمایش توسط آزمایش نمونه اهداء بدون سوئد پژوهشگران .کنند اجازه
 وبسایت در یا( QR-kod) سریع پاسخ ُکد با آزمایش نمونه ثبت هنگام خواهشمندیم دلیل بهمین .داشت نخواهند را 19-کووید

direkttest.se است اختیاری آزمایش انجام بله، .کنید کلیک را" بیولوژیک بانک در نگهداری اجازه" چهارخانۀ. 


