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اطالعات برای کسان که آزمایش کووید 19-را انجام داده اند
این اطالعات را نگهداری کنید
در زمان که منتظر نتیجه آزمایش خود هستید در خانه بمانید و خود را منوی کنید
کووید 19-مشمول قانون بیماری های واگی است و هر کیس که به کووید  19-مبتال شده یا مشکوک به ابتالی به آن
باشد باید مقررات رفتاری خایص را رعایت کند تا دیگران را آلوده نسازد .در زمان که منتظر نتیجه آزمایش خود هستید
"فردی که دیگران را آلوده میکند" محسوب یم شوید و باید:
ی
 در خانه بمانید و از دیدار با افراد دیگر غی از کسان که با آنان در یک خانه زندگ میکنید خودداری کنید .شما مجاز بهرفت به محل کار ،مدرسه ،یا کودکستان نیستید
 از دیگران در خانه فاصله بگیید بهداشت دستان خود را بطور کامل رعایت کنیدی
 در خمیدگ میان ساعد و بازو رسفه و عطسه کنید از وسایل نقلیه عمویم استفاده نکنید.نتیجه آزمایش:
ً
• پاسخ ظرف  1تا  5روز آماده است (احتماال یط  72ساعت).
• اگر نمونه گیی از راه به اصطالح خود نمونه گ رنی  -تست مستقیم – انجام شده باشد پاسخ آزمون با پیامک
اعالم یم شود.
• اگر نمونه گیی بدون استفاده از تلفن همراه یا کامپیوتر انجام شده باشد  -درمانگاه برای اعالم نتیجه آزمایش با
شما تماس یم گید.

نتیجه آزمایش مثبت:
نتیجه آزمایش مثبت به این معن است که شما کووید 19-دارید.
شما باید از مقررات رفتاری خایص پیوی و در ردیان عفونت ررسکت کنید .ردیاب با شما تماس یم گید و ممکن است
تماس از طریق یک شماره پنهان باشد .شما اغلب نتیجه آزمایش خود را قبل از تماس ردیاب عفونت دریافت یم کنید.
بنابراین خود ررسوع به آگاه سازی کسان کنید که به احتمال آنان را آلوده ساخته اید.
شما باید اطالعات مربوط به مقررات رفتاری و ردیان عفونت را بخوانید .اطالعات از طریق
کد  QRدر دسیس است
یا به وبسایت  www.vgregion.se/smittskyddبروید و روی این عنوان کلیک کنید:
( Information till dig som har covid-19اطالعان برای شما که کووید19-دارید).

نتیجه آزمایش منف:

ً
احتماال کووید 19-ندارید .به عمل به توصیه ها و رهنمودهای کیل سازمان بهداشت عمویم سوئد ادامه دهید.
اگر  5روز از آزمایش گذشت و نتیجه ای بشما اعالم نشد:
ً
احتماال ناموفق بوده است .برای نمونه گیی دوباره با واحد نمونه گیی تماس بگیید.
آزمایش
برای اطالعات بیشن در وبسایت  www.1177.seدر مورد کووید 19-بیشن بخوانید
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