
 2من  1صفحة  2022.01.31إصدار: 

 الخاص بي إیجابي الفحص الذاتي
 یجب أن أفعلھ اآلن؟ يما الذ –

 
 
 

 عزیزي المواطن،
 

بأسلوب الفحص الذاتي (دون إشراف شخص ُمدّرب)، وظھرت النتیجة  2-كوف-أنت خضعت لفحص فیروس كورونا سارس
 إیجابیة. 

 نُطلِعك فیما یلي على ما یجب علیك مراعاتھ في حال إیجابیة نتیجة االختبار.
 

 
 . علیك تأكید نتیجة االختبار الخاصة بك!1

تظھر في بعض األحیان نتائج إیجابیة خاطئة للفحص الذاتي. إذا كانت نتیجة الفحص الذاتي إیجابیة، وكان لزاًما على  •
وجب تأكید نتیجتك على الفور بإجراء اختبار مستضدات سریع (أو اختبار ح كورونا، المریض الدخول في العزل وفقًا للوائ

PCR وفي حالة محدودیة اختبارات .(PCR .یُفترض إجراء اختبار مستضدات في البدایة في مركز اختبار ، 

 مجاني لك.ووفقًا للوائح االختبار االتحادیة المعمول بھا حالیًا، یحق لك إجراء فحص للتأكید. وھو فحص  •

توّجھ إلى أحد مراكز الفحص لتأكید إیجابیة نتیجة الفحص الذاتي أوالً بإجراء اختبار مستضدات. یمكنك االطالع على  •
ڤورتمبیرغ، على الرابط -بیانات االتصال على الموقع اإللكتروني الخاص بجمعیة أطباء التأمین الصحي في والیة بادن

 التالي:
karte-anlaufstellen/corona-www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona  أو على رقم الھاتف

نترنت الخاصة بغرفة الصیادلة . تتوفر قائمة بالصیدلیات المشاركة التي تقدم االختبارات على صفحة اإل116117
 االتحادیة، على الرابط التالي: 

schnelltests-bw.de/service/patient/antigen-www.lak كما توفر البلدیات أیًضا قوائم بالمزید من مراكز .
 نترنت الخاصة بھا.الفحص على مواقع اإل

 أبلغ مركز الفحص مسبقًا عن إیجابیة الفحص الذاتي الخاص بك. •

یمكنك قطع العزل المنزلي االختیاري إلجراء االختبار. ولكن علیك مراعاة التدابیر الوقائیة المعمول بھا (مسافة آمنة،  •
ح   ).FFP2ارتداء قناع الوقایة الطبي للفم واألنف أو قناع الوجھ الُمرشِّ

 

 . اخضع للعزل!2

ننصحك بالذھاب طواعیة إلى العزل بالمنزل قدر اإلمكان، والبقاء في العزل إلى أن تظھر نتیجة االختبار التأكیدیة، وتجنَّب  •
 االختالط قدر اإلمكان. 

جابیة (من أما إلزامیة الدخول في العزل فال تُفرض إال منذ ذلك الموعد، الذي تظھر فیھ نتیجة اختبار مستضدات سریعة إی •
 إیجابیة (حسب االختبار الذي أجریتھ في حالتك).  PCRمركز االختبار) أو تظھر فیھ نتیجة اختبار 

ارتِد قناع الوقایة الطبي عندما تخالط أحد أفراد أسرتك اآلخرین. حافظ على التھویة المنتظمة لجمیع غرف المسكن. تجنّب  •
 االختالط المباشر مع أفراد أسرتك اآلخرین.

 علم عن اللوائح المعمول بھا قبل دخول المنشآت، على سبیل المثال؛ دور رعایة المسنین أو المستشفیات أو المدارس. است •

 )!116117إذا ظھرت علیك أعراض، فاتصل بطبیب األسرة أو الخدمة الطبیة الطارئة ( •

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html


 2من  2صفحة  2022.01.31إصدار: 

 

 . علیك إبالغ أفراد أسرتك!3

سرتك كإجراء احترازي بإیجابیة نتیجة الفحص الذاتي الخاص بك، وأنك علیك، إذا اقتضى األمر ذلك، إبالغ جمیع أفراد أ •
 . PCRسوف تخضع لفحص آخر وھو اختبار 

 ال یترتب على إیجابیة الفحص الذاتي الخاص بك إلزام أفراد أسرتك بالعزل.  •

أو إیجابیة نتیجة الفحص  PCRال یلتزم أفراد أسرتك بالعزل إال بدایةً من وقت إعالن مركز الفحص إیجابیة نتیجة اختبار  •
 السریع للمستضدات (ولیس اختباًرا ذاتیًا).

 

 . مزید من المعلومات4

لفیروس كورونا  PCRتتوفر إجاباٌت على األسئلة األخرى حول االختبارات وإیجابیة اختبار المستضدات السریع أو اختبار 
 على الرابط التالي: 2-كوف-سارس

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen / 

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/

	الفحص الذاتي الخاص بي إيجابي – ما الذي يجب أن أفعله الآن؟
	1. عليك تأكيد نتيجة الاختبار الخاصة بك!
	2. اخضع للعزل!
	3. عليك إبلاغ أفراد أسرتك!
	4. مزيد من المعلومات


