التعليمات
كيف يتم االختبار؟
يتم إجراء االختبار بواسطة طاقم صيدالني مدرب .يتم أخذ عينة من البلعوم األنفي بمسحة ثم يتم تقييمها مباشرة في الموقع.
كيف أحصل على النتيجة؟
ستتلقى النتيجة المشفرة عبر البريد اإللكتروني بعد  20دقيقة .بدالً من ذلك  ،يمكنك جمع نسخة مطبوعة من محطة االختبار بعد 20
دقيقة من االختبار.
ماذا تعني نتيجة االختبار؟
نتيجة سلبية
ال يستبعد اختبار المستضد السريع اإلصابة بفيروس  ، SARS-CoV-2ولكنه لقطة سريعة لمدة  24ساعة تقريبًا .تعني نتيجة
االختبار السلبية أنك على األرجح لن تكون معديًا لهذه الفترة .ال يزال يتعين عليك االمتثال لقواعد ( AHA-L + Aالمسافة ،
وإجراءات النظافة  ،والقناع اليومي  ،والتهوية  ،وتطبيق التحذير من كورونا) .إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو الحمى أو اإلسهال
أو القيء  ،يجب عزل نفسك وإبالغ طبيب األسرة أو  116117إلجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إذا لزم األمر.
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
من سيدفع التكاليف؟
أنت تدفع تكاليف  39يورو بنفسك.

لمن يناسب اختبار المستضد السريع؟
يعد االختبار مناسبًا لك إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس  SARS-CoV-2وما إذا كنت معديًا لآلخرين .اختبار
المستضد السريع هو لقطة لحوالي  24ساعة .يعد اختبار المستضد السريع مفيدًا عندما تريد مقابلة العائلة أو األصدقاء  ،أو قبل العودة
إلى العمل .هناك حاجة إلى اختبار مستضد سريع قبل زيارة دار المسنين.
من أي عمر يمكن حجز االختبار السريع؟
من حيث المبدأ  ،فإن االختبار السريع مناسب لجميع األعمار .ومع ذلك  ،فإن األطفال يتحملون مسحة من البلعوم بشكل مختلف تما ًما.
إذا لم نتمكن من إجراء االختبار 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.

