التعليمات
كيف يتم االختبار؟
يتم إجراء االختبار بواسطة طاقم صيدالني مدرب .يتم أخذ عينة من البلعوم األنفي بمسحة ثم يتم تقييمها مباشرة في الموقع.

ﻛﯾف أﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ؟
ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺷﻔرة ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﻌد  20دﻗﯾﻘﺔً .
ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك  ،ﯾﻣﻛﻧك ﺟﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣن ﻣﺣطﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد 20
دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر.
ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر؟
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺿد اﻟﺳرﯾﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ،SARS-CoV - 2وﻟﻛﻧﮫ ﻟﻘطﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣدة  24ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ .ﺗﻌﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ
،
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أﻧك ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻟن ﺗﻛون ﻣﻌدﯾًﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺗرة .ﻻ ﯾزال ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘواﻋد ( AHA-L + Aاﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
وإﺟراءات اﻟﻧظﺎﻓﺔ  ،واﻟﻘﻧﺎع اﻟﯾوﻣﻲ  ،واﻟﺗﮭوﯾﺔ  ،وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻛوروﻧﺎ) .إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻋراض اﻟﺑرد أو اﻟﺣﻣﻰ أو اﻹﺳﮭﺎل
.
أو اﻟﻘﻲء  ،ﯾﺟب ﻋزل ﻧﻔﺳك وإﺑﻼغ طﺑﯾب اﻷﺳرة أو 116117ﻹﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺑوﻟﯾﻣﯾراز اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل إذا ﻟزم اﻷﻣر
نتيجة ايجابية
تشير النتيجة اإليجابية إلى أنك مصاب بفيروس  SARS-CoV-2وأنك معدي لمن حولك .يجب دائ ًما تأكيد النتيجة اإليجابية في
فورا إلى الحجر الصحي في المنزل واالتصال بطبيب األسرة أو
اختبار المستضد السريع عن طريق اختبار  .PCRيرجى التوجه ً
 .116117وفقًا لقانون الحماية من العدوى ( ، )IfSGنبلغ إدارة الصحة المسؤولة ببياناتك.
ما هو اختبار المستضد المستخدم؟
نحن نستخدم فقط اختبارات المستضد المدرجة على الموقع الرسمي للمعهد الفيدرالي لألدوية واألجهزة الطبية (.)BfArM

ﻟﻣن ﯾﻧﺎﺳب اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺿد اﻟﺳرﯾﻊ؟
ﯾﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻟك إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﻔﯾروس SARS-CoV -2وﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﻣﻌدﯾًﺎ ﻟﻶﺧرﯾن .اﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻣﺳﺗﺿد اﻟﺳرﯾﻊ ھو ﻟﻘطﺔ ﻟﺣواﻟﻲ  24ﺳﺎﻋﺔ .ﯾﻌد اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺿد اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻔﯾدًا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﯾد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﺻدﻗﺎء  ،أو ﻗﺑل اﻟﻌودة
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل .ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗﺿد ﺳرﯾﻊ ﻗﺑل زﯾﺎرة دار اﻟﻣﺳﻧﯾن.
ﻣن أي ﻋﻣر ﯾﻣﻛن ﺣﺟز اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳرﯾﻊ؟
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ  ،ﻓﺈن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎر .وﻣﻊ ذﻟك  ،ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﺑﻠﻌوم ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ.
.
إذا ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ طﻔﻠك  ،ﻓﺳﺗﺳﺗرد أﻣواﻟك
هل يمكنك تقصير مدة الحجر الصحي بعد العودة للمنزل؟
تتغير اللوائح بانتظام .يرجى االستفسار في وزارة الخارجية األلمانية .يمكن العثور على مزيد من المعلومات على .hamburg.de
هل يمكنني السفر مع اختبار المستضد السريع؟
تتغير اللوائح بانتظام .يرجى سؤال شركة الطيران  /شركة الطيران الخاصة بك ووزارة الخارجية الفيدرالية.

