اختبارات كوفيد -19املنزلية

ما الذي يجب عليك فعله إذا ما جاءت نتيجة االختبار إيجابية أو سلبية
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ماذا يحدث إذا كانت نتيجة االختبار الذي أجريته إيجابية؟
إذا كانت نتيجة االختبار الذي أجريته إيجابية ،فيجب أن تعترب نفسك مصابًا بفريوس

:كوفيد -19وأن تحرص عىل

االلتزام بالبقاء يف املنزل وعدم الخروج إال يف حالة الحاجة للحصول عىل
الرعاية الطبية .واعزل نفسك عن اآلخرين يف املنزل ملدة  5أيام عىل
األقل.
إذا مل تكن لديك أعراض وتشعر بتحسن ،أو تحسنت األعراض بعد 5
أيام ،ميكنك مغادرة منزلك.
ينبغي ارتداء كاممة مث ّبتة جي ًدا عند مخالطة اآلخرين ملدة  5أيام
إضافية.
إذا كنت تعاين من ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) ،فعليك االستمرار يف البقاء يف املنزل حتى تنتهي الحمى.
إذا كنت بحاجة إىل دعم يف حالة العزل ،فُرجى االتصال بطبيب صحة املجتمع.
عليك مراقبة األعراض لديك وطلب رعاية طبية إذا شعرت بالقلق أو إذا ساءت األعراض.
أخرب األشخاص الذين خالطتهم عن كثب وأفراد أرستك بأن نتيجة اختبارك إيجابية.
املخالطة عن كثب تعني االقرتاب من أي شخص عىل بعد  6أقدام ملدة  15دقيقة أو أكرث قبل يومني من بدء ظهور األعراض أو يومني)
(.قبل إجراء االختبار
وإذا كانوا مل يحصلوا عىل آخر التطعيامت املتاحة لهم ،فيجب عليهم اتباع إرشادات الحجر الصحي والبقاء يف املنزل ملدة  5أيام
عىل األقل .وإذا أمكن ،يجب أن يخضعوا لالختبار يف اليوم الخامس بعد التعرض للعدوى منك.
إذا كانوا قد حصلوا عىل آخر التطعيامت املتاحة لهم ،فلن يحتاجوا إىل الحجر الصحي ،ولكن يجب عليهم ارتداء كاممة يف
األماكن العامة ومراقبة األعراض ملدة  10أيام.
يُرجى االتصال مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك يف أقرب وقت ممكن .قد يكون هناك عالج متاح ،لكن بعض العالجات تعتمد عىل
الترصف برسعة .وإذا مل لديك مقدم خدمة تتعامل معه للرعاية الصحيةُ ،فيجى االتصال بالرقم  211للمساعدة يف إيجاد طبيب
مناسب.
تُعترب حصلت عىل جميع اللقاحات املتاحة إذا كنت:
حصلت عىل الجرعة املعززة أو أكملت جرعات اللقاح الخاصة بك من فايزر أو مودرنا خالل آخر  5أشهر أو جونسون آند جونسون
خالل الشهرين املاضيني.

