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ة بشأن حالتك الصحية ي اتخاذ قرارات مستنير
 
ي فهم نتائجك وف

 
ه، كما أن جميع فبعض االختبارات يكون أكي  .  يساعدك السؤال عن نوع االختبار الذي تجريه ف  موثوقية من غير

ا نتائج خاطئة، إيجابية كانت أو سلبية
ً
خرج أحيان

ُ
ي أن يراجع النتائج دائمً . االختبارات ت

ا ما تكون بعض النتائج غير قطعية، وينبغ 
ً
ي حال . ا أخد مختصي الرعاية الصحيةوأحيان

 
وف

ي الحجر الصحي لمدة 
 
لب منك البقاء ف

ُ
وس 14ط ، فيتعير  عليك إكمال مدة (19-كوفيد)يوًما بسبب مخالطتك عن قرب ألحد األشخاص المعروف إصابتهم بفير

.الحجر حتى ولو كانت نتائج اختبارك سلبية

(19-كوفيد)فهم نتائجك في اختبارات اإلصابة بفيروس  9/11/2020

( 19-كوفيد)فهم نتائج اختبار فيروس 

حقائق

ي 
ا باسم تاالختبار الجزيت 

ً
وس، ويعرف أيض اوهو أكي  أنواع اختبارات العدوى الحالية موثوقية، ويعمل عىل اكتشاف المادة الجينية للفير ز فاعل سلسلة البوليمير

(PCR)

ما يعنيه ذلك ما عليك فعله

إيجابية
وس من المحتمل أن تكون مصاًبا بالفعل بعدوى نشط ة بفير

وس منك إىل اآلخري( 19-كوفيد) .نويمكن أن ينتقل الفير
لك وابتعد عن اآلخرين لمدة ال تقل عن  ي مي  

 
تعليمات العزل الصادرة عن قسم الصحة أيام واتّبع 10ابق ف

.  العامة بمقاطعة أالميدا

سلبية
وس من المحتمل أن ال تكون مصاًبا بعدوى نشطة بفير 

(.19-كوفيد)

ل وابتعد عن اآل  ي المي  
 
ي متابعة حالتك، وابق ف

 
خرين، واطلب إذا كانت ثمة أعراض ظاهرة عليك، فاستمر ف

. المشورة الطبية لمعرفة ما إذا كان عليك الخضوع لالختبار مرة أخرى أم ال

.  ذلكإذا لم تظهر عليك أعراض، فال تخضع لالختبار ثانية إال إذا أشار مقدم الرعاية الطبية عليك ب

وساختبار المستضدات اختبار لوجود عدوى حالية، ويعمل عىل اكتشاف بروتينات الفير

ما يعنيه ذلك ما عليك فعله

إيجابية

ون إذا كانت ثمة أعراض ظاهرة عليك فمن المحتمل أن تك
وس  ويمكن أن ( 19-كوفيد)مصاًبا بالفعل بعدوى نشطة بفير

وس منك إىل اآلخرين .ينتقل الفير

لك وابتعد عن اآلخرين لمدة ال تقل عن  ي مي  
 
تعليمات العزل الصادرة عن قسم الصحة أيام واتّبع 10ابق ف

.  العامة بمقاطعة أالميدا

إذا لم تظهر عليك أعراض فما زال من المحتمل أن تكون
وس  ويمكن أن ينتقل ( 19-كوفيد)مصاًبا بعدوى نشطة بفير

وس منك إىل اآلخرين .الفير

لك وابتعد عن اآلخرين لمدة ال تقل عن  ي مي  
 
تعليمات العزل الصادرة عن قسم الصحة أيام واتّبع 10ابق ف

ي متابعة األعراض واطلب المشورة الطبية إذا شعرت بالمرض. العامة بمقاطعة أالميدا
 
.استمر ف

سلبية

إذا كانت ثمة أعراض ظاهرة عليك فما زال من المحتمل أن
وس  ويمكن أن ( 19-كوفيد)تكون مصاًبا بعدوى نشطة بفير

وس منك إىل اآلخرين .ينتقل الفير

لك وابتعد عن اآلخرين لمدة ال تقل عن  ي مي  
 
تعليمات العزل الصادرة عن قسم الصحة أيام واتّبع 10ابق ف

رى باختبار اطلب المشورة الطبية لمعرفة ما إذا كان عليك الخضوع لالختبار مرة أخ. العامة بمقاطعة أالميدا
از  .أم ال( PCR)تفاعل سلسلة البوليمير

الختبار إذا لم تظهر عليك أي أعراض، فإن النتيجة السلبية
تمل المستضدات ال توفر معلومات مفيدة، وما زال من المح

وس  (. 19-كوفيد)أن تكون مصاًبا بعدوى نشطة بفير

وس ( 19-كوفيد)إذا كنت من المخالطير  عن قرب ألحد األشخاص الذين كانت نتيجة اختبار إصابتهم بفير
ل واتبع  ي المي  

 
اطلب . عة أالميداإرشادات الحجر الصحي الصادرة عن قسم الصحة العامة بمقاطإيجابية، فابق ف

از المشورة الطبية لمعرفة ما إذا كان تحتاج إىل الخضوع لالختبار مرة أخرى باختبار تفاعل س (  PCR)لسلة البوليمير
ل ي المي  

 
ي عليك البقاء خاللها ف

.أم ال، والمدة الت 

وس  اطلب (. 19-كوفيد)إذا لم تكن من المخالطير  عن قرب، فما زال من المحتمل أن تكون مصاًبا بفير
از المشورة الطبية لمعرفة ما إذا كان عليك الخضوع لالختبار مرة أخرى باختبار تفاعل سلسلة أم ( PCR)البوليمير

ك. ال .احِم نفسك، واحم غير

ا باسم االختبار الَمْصىلي اختبار األجسام المضادة
ً

وس، ويعرف أيض اختبارات الكتشاف العدوى السابقة بالفير

ما يعنيه ذلك ما عليك فعله

إيجابية
وس  -يدكوف)من المحتمل أن تكون قد أصبت بعدوى فير

وس( 19 .وأنتج جسمك أجساًما مضادة للفير
ا(صارت لديك مناعة)ربما تكون محمًيا من اإلصابة بالعدوى مرة أخرى 

ً
ال العلماء وما ز . ، لكن هذا ليس مؤكد

ك. يجرون دراسات لمعرفة المزيد .احِم نفسك، واحم غير

سلبية
وس ا بعدوى فير

ً
-كوفيد)من المحتمل أال تكون قد أصبت أبد

(.أو لم ينتج جسمك بعد أجساًما مضادة له)، (19
وس  ا ، أو ربما تكون مصاًبا به، وما زال جسمك لم ينتج أجسامً (19-كوفيد)ما زال من الممكن إصابتك بفير

ك. مضادة له بعد .احِم نفسك، واحم غير
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