االختبارات الفيروسية لفيروس كورونا المستجد

ما الذي تعنيه نتائج االختبار؟

ما هو االختبار الفيروس ي لفيروس كورونا املستجد؟
االختبارات الفيروسية لفيروس كورونا املستجد هي اختبارات للكشف عن
ً
ُ
اإلصابات الحالية حيث تستخدم ملعرفة ما إذا كنت مصابا بفيروس كورونا
ُ
املستجد اآلن أم ال تستخدم االختبارات الفيروسية لفيروس كورونا املستجد في
فحص عينات مأخوذة من الجهاز التنفس ي (مثل املسحات من داخل األنف).

ما معنى أن نتيجة االختبار إيجابية؟
تعني نتيجة االختبار اإليجابية أنك مصاب بفيروس كورونا املستجد في الوقت
الحالي.
يعني ذلك أن عليك البقاء باملنزل وعزل نفسك عن اآلخرين ومراقبة ما تمر به
من أعراض حتى تتعافى في مدة ال تقل عن عشرة أيام.

ما معنى أن نتيجة االختبار سلبية؟
ً
تعني نتيجة االختبار السلبية أنك لم تكن مصابا بفيروس كورونا املستجد
وقت أخذ العينة منك.
ً
ُ
ال تعني نتيجة االختبار السلبية أنك لن تصبح مريضا في املستقبل.
ً
من املحتمل أنك حين أخذ العينة منك كنت في مرحلة مبكرة جدا من
املرض مما يعني أن نتيجة االختبار قد تتحول إلى إيجابية في املستقبل.
ً
كما أنك قد تتعرض للمرض في املستقبل وتصبح مريضا به.
احرص على اتخاذ الخطوات االحترازية الالزمة لحماية ونفسك وحماية اآلخرين.

هل لديك أي استفسار عن فيروس كورونا املستجد؟
اتصل علىASK-VDH3-877 :

vdh.virginia.gov

ماذا تفعل عن إصابتك بالفيروس:
ال تخرج من املنزل سوى للحصول على الرعاية الطبية وال
تذهب إلى العمل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا املستجد:

احرص على البقاء في منزلك أطول فترة ممكنة وقلل عدد
الزيارات ملنزلك بأكبر قدر اإلمكان (حيث قد يكون هؤالء
الضيوف قد تعرضوا للفيروس من قبل ولكن ال تظهر عليهم

اعزل نفسك عن اآلخرين باملنزل فيما ُيعرف باسم العزل
ً
املنزلي .حاول النوم في غرفة منفصلة واستخدم حماما
ً
ً
منفصال بعيدا عن اآلخرين املتواجدين معك باملنزل.

أي أعراض).
حاول عدم ترك املنزل إال لشراء البقالة واحتياجاتك
األساسية.

اتصل قبل الذهب لزيارة الطبيب.
احرص على ارتداء قناع قماش ي عند تركك للمنزل.
احرص على ارتداء قناع للوجه عند التواجد مع أشخاص
ً
آخرين إذا كنت مصابا باملرض.
غط أنفك وفمك عند السعال والعطس باملناديل وتخلص
منها على الفور.
داوم على غسل يديك باملاء والصابون ملدة  20ثانية ،أو
استخدم معقم اليدين في حال عدم توافر املاء والصابون.

تجنب االتصال املباشر مع أشخاص من خارج منزلك.
حافظ على مسافة  6أقدام بينك وبين اآلخرين.
داوم على غسل يديك باملاء والصابون ملدة  20ثانية ،أو
استخدم معقم اليدين في حال عدم توافر املاء والصابون.
غط أنفك وفمك عند السعال والعطس.
احرص على تنظيف األسطح التي تلمسها بانتظام وتطهيرها

تجنب مشاركة األدوات الشخصية (مثل األطباق أو أكواب

بصفة يومية.

الشرب أو األواني أو املناشف أو أغطية السرير) مع اآلخرين
باملنزل.
إذا شعرت باإلعياء ،فال تخرج من املنزل واعزل نفسك عن
احرص على تنظيف جميع األسطح التي "يكثر ملسك" لها

اآلخرين بداخله وال تذهب إلى العمل.

وتطهيرها بصفة يومية (مثل الهواتف وأجهزة التحكم عن
بعد والطاوالت وأسطح املوائد ومقابض األبواب واملراحيض
واألجهزة اللوحية والطاوالت بجوار السرير)
ً
راقب ما تمر به من أعراض يوميا.

اتصل على  911في حاالت الطوارئ الطبية:
إذا كنت تمر بحالة طوارئ طبية تستدعي االتصال على  ،911فأخبر املسؤول أنك
مصاب بفيروس كورونا املستجد أو تعتقد أنك مصاب به.

ال يوجد في الوقت الحالي أي لقاح للوقاية من فيروس
كورونا املستجد.

