
 

 2من  1صفحة  2022.01.31إصدار: 

 الخاص بي إیجابي PCRاختبار 
 یجب أن أفعلھ اآلن؟ يما الذ –

 
 

 عزیزي المواطن،
 

تفاعل البولیمراز المتسلسل (ویشمل أیًضا فحوصات /PCRبأسلوب اختبار  2-كوف-لقد خضعَت لفحص فیروس كورونا سارس
PCR  .في نقطة الرعایة السریریة) وظھرت النتیجة إیجابیة 

 .PCRنُطلِعك فیما یلي على ما یجب علیك مراعاتھ في حال إیجابیة نتائج اختبار 
 

 . اخضع لالنعزال (العزل)!1

ي إیجابیة، اتجھ على الفور إلى مسكنك/منزلك عبر أقصر الطرق، بدون أي التفافات! ویسر PCRعندما تحصل على نتیجة  •
ذلك أیًضا على الُمتعافین ومن تلقُّوا اللقاح (وكذلك مع الجرعة التنشیطیة). (یجب أیًضا أن تعزل نفسك، حتى ولو كنت قد 

 بسبب بعض األعراض وما زلت تنتظر النتیجة، على األقل حتى تظھر نتیجة االختبار.) PCRخضعت للتو الختبار 

ئ الصحیة أو غیرھا من حاالت الطوارئ أو إلجراء االختبار. إذا كانت ثمة ال تغادر مسكنك أو منزلك إال في حاالت الطوار •
 شرفة أو حدیقة متاحة لدیك، یمكنك البقاء ھناك بمفردك.

تجنّب االختالط المباشر مع أفراد أسرتك اآلخرین. اختر غرفة خاصة بك، قدر اإلمكان، وال تغادرھا حتى في أوقات  •
الطبي عندما تخالط أحد أفراد أسرتك اآلخرین. حافظ على التھویة المنتظمة لجمیع غرف المسكن. الوجبات. ارتِد قناع الوقایة 

یحظر علیك وعلى أفراد مسكنك اآلخرین (باستثناء أولئك المعفیین من الحجر، انظر أدناه) استقبال زیارات منزلیة. كما 
ل ألفراد المسكن المعفیین من الحجر كذلك أن یتجنّبوا است  قبال زیاراٍت في المنزل نفسھ في ھذه الفترة قدر اإلمكان.یُفضَّ

 )!116117إذا ظھرت علیك أعراض أو ساءت حالتُك، فاتصل بطبیب األسرة أو الخدمة الطبیة عند الطلب (رقم الھاتف:  •

 

 . مدة العزل وإمكانیات إنھاءه مبكًرا2

أیام من أول ثبوت لوجود ُمسبِّب المرض (تاریخ أخذ العینة أو تاریخ الوصول  10تنتھي مدة انعزالك في العادة في غضون  •
 إلى المعمل، حسبما یوجد على شھادة اإلثبات). 

راء االختبار یمكنُك إنھاء االنعزال مبكًرا من خالل نتیجة سلبیة الختبار سریع للمستضدات. ویجب أن یُجرى أخذُ العینة إلج •
ساعة على األقل. وتنتھي  48في الیوم السابع من العزل كأقرب موعد. ویجب، فضالً عن ذلك، أن تخلو من األعراض لمدة 

فترةُ انعزالك من ثم مبكًرا مباشرةً بتقدیم نتیجة االختبار السلبیة. ویجب تقدیم نتیجة االختبار السلبیة ھذه فقط إذا طلبتھا 
 السلطة صراحةً. 

سلبي ویجب أن تخلو كذلك من  PCRذا كنَت تعمل في منشأةٍ للرعایة الطبیة، فقد تحتاُج بصورةٍ إضافیة إلى اختبار إ •
ھ في ھذه الحالة إلى رب عملك لتعرف ما إذا كنَت معنیًا بھذه القاعدة.  48األعراض لمدة   ساعة على األقل. توجَّ

 إصابتُك بعدوى متحور أومیكرون.  وتتوفَّر إمكانیةُ االختبار الحر كذلك، إذا ثبتت •

 تُغطَّى نفقات االختبار الحر من الالئحة االتحادیة لالختبار ومن ثم یكون اختباُرك مجانیًا. •

 

 . علیك إبالغ أفراد أسرتك!3

 أخبر أفراد أسرتك سریعًا قدر اإلمكان بأن نتیجة اختبارك إیجابیة. •



 

 2من  2صفحة  2022.01.31إصدار: 

لصحي) بمجرد علمھم بنتیجتك اإلیجابیة، ما لم یكونوا مندرجین ضمن یجب أن یخضع أفراد أسرتك للعزل أیًضا (الحجر ا •
 المعفیین من الحجر الصحي. و"الشخُص الُمعفَى من الحجر الصحي" ھو كلُ 

 90یوًما أو أكثر من  15شخٍص تلَّقى جرعتي لقاح ضد فیروس كورونا ولم تنقِض على جرعة لقاحھ الثانیة أقُل من      •
 یوًما،

 90یوًما أو أكثر من  28الخاصة بھ لعدوى سابقة بفیروس كورونا أقل من  PCRشخٍص متعاٍف لم تنقِض على شھادة      •
 یوًما بدًءا من سحب العینة،

 شخٍص ُمطعَّم، تلَّقى جرعة لقاح تنشیطیة واحدة على األقل،     •

 ، حیُث یكون تتابع التطعیم والعدوى غیر مھم؛شخٍص متعاٍف تلَّقى جرعة لقاح واحدة أو اثنتین ضد فیروس كورونا     •

 وفي كل الحاالت لم یتلََّق أمًرا معاكسًا من السلطة المختصة. •

 إیجابیة وأال تظھر علیھم أعراض. ویُفترض فضالً عن ذلك أال تأتي نتیجة أفراد األسرة
 
كما أنھ یحظر على أفراد أسرتك الخاضعین للعزل مغادرة المسكن أو المنزل إال في حاالت الطوارئ الصحیة أو غیرھا من  •

 حاالت الطوارئ أو إلجراء االختبارات. ولكن یمكنھم الجلوس في الشرفة أو في الحدیقة الخاصة. 

ً في غضون عشرة أیام ب • عد نتیجة اختبارك، طالما لم تأِت نتیجة اختبارھم تنتھي مدة الحجر الصحي ألفراد أسرتك عادة
 إیجابیة. وإذا ظھرت على أفراد أسرتك أعراض، یُوصى باستقصاء الحالة وإجراء اختبار.

تتوفر فضالً عما سبق إمكانیة إنھاء الحجر الصحي ألفراد األسرة في وقٍت مبكّر. ویمكن إجراء اختبار سریع للمستضدات  •
للعزل. وإذا جاءت نتیجتُھ سلبیة، ینتھي العزل ألفراد األسرة (حتى وإن كانوا یعملون في منشآت  بدًءا من الیوم السابع

الرعایة الطبیة) مباشرةً مع ورود نتیجة الفحص السریع السلبیة في الیوم نفسھ أیًضا. ویجب حمل نتیجة االختبار السلبیة 
ة فترة العزل األصلیة وتقدیمھا إلى السلطة المختصة فقط عند معك (إلنھاء العزل ألفراد األسرة في وقت مبكّر) حتى نھای

 الطلب.

یمكن أن یُجري أطفال الروضة والتالمیذ المنتمون إلى المنزل، وكذلك أطفال الروضة والتالمیذ الُمصنَّفون كأشخاٍص  •
 مخالطین، اختباًرا حًرا من الیوم الخامس لالنعزال.

الخاص بك إلزام أشخاص من خارج أسرتك بالعزل، فقط أفراد أسرتك. یمكنك  PCRال یترتب على إیجابیة نتیجة اختبار  •
إبالغ من ھم في محیطك القریب وغیرھم من األشخاص الوارد االختالط معھم وتعریفھم بإیجابیة نتیجة االختبار الخاص 

 بك. غیر أن األشخاص الوارد االختالط معھم ال یجب علیھم إبالغ مكتب الصحة.

 

 مكتب الصحة. تواصل 4

لن یتواصل مكتب الصحة بشكل روتیني مع األشخاص ذوي الفحوصات اإلیجابیة وال مع أفراد أسرتھم أو غیرھم من  •
األشخاص الوارد االختالط معھم، فیما عدا أماكن تفشّي العدوى وأماكن الفئات الُمعّرضة للعدوى. كما أنھ لیس من 

 الضروري أن تتوّجھ بنفسك إلى مكتب الصحة.

ذا كانت لدیك أي أسئلة حول العزل الخاص بك أو بأفراد أسرتك، یرجى االتصال بالخطوط الھاتفیة الساخنة المناسبة أو إ •
 االطالع على المعلومات المتاحة، على سبیل المثال:

o ڤورتمبیرغ:-األسئلة الشائعة عن الحجر الصحي والعزل في والیة بادن 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-
antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

 إذا كنت بحاجة الستصدار شھادة العزل، یرجى االتصال بالشرطة المحلیة المختصة. •

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
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