
 – ماذا تعني نتائج اختباري؟اختبارات المستضدات لفيروس كوفيد-19
معلومات عامة

ون وصفة طبية.تتوفر العديد من اختبارات المستضدات بد ←
ا.ا. وإن لم ترصدها، يكون االختبار سلبييروس. فإذا رصدتها، فإنه يكون إيجابيث االختبارات عن أجزاء معينة من الفتبح ←
لجزء الداخلي من أنفك. مسح اتتطلب اختبارات المستضدات عادة ←
حتاجها.إلرشادات التي ت عبر اإلنترنت يمكن أن تقدم لك اكورونا فيروس لفحص أداة (CDC)يوفر مركز مكافحة األمراض والوقاية منها  ←
ا تعنيه. وم19 معينة تتعلق باختبارات المستضدات لفيروس كوفيد-انظر الجدول التالي لالطالع على حاالت ←

ً ً
ً

 ضأعراهل تعاني من لحالةا
؟19-كوفيد

نتيجةما هي  
مالحظات إضافيةماذا يجب أن تفعل؟ نتائجك؟نيماذا تعتبارك؟اخ

تعاني من أعراض 
19كوفيد-

19 أنت مصاب بكوفيد-إيجابينعم
وربما تنقل العدوى

يجب أن تعزل نفسك )تبقى في المنزل( 
أيام بعد بدء ظهور األعراض  5لمدة 

 أيام. ال 10ا لمدة  قناععليك. ارتد
 الصادرة العزل إرشاداتتسافر. راجع 

 والوقاية األمراض مكافحة مركز عن
 للتعرف على مزيد من التفاصيل.منها

ً ِ
 وزارة إرشاداتراجع 
 فيرجينا بوالية الصحة

للحصول على مزيد من 
التفاصيل عن العزل.

تعاني من أعراض 
19كوفيد-

سلبينعم

من المحتمل أن تكون 
، لكن 19ا بكوفيد-مصاب

ستحتاج إلى إجراء اختبار 
من نوع آخر.

. إذا كانت نتيجة PCR باختباريوصى ً
 إيجابية، فعليك عزل PCRاختبار 
نفسك.

ننصحك بالتحدث مع مقدم 
الرعاية الخاص بك عن 

هذه الحالة.

 شخص قرب عن خالطت
 أو 19ثبتت إصابته بكوفيد-
مشتبه في إصابته. 

إيجابيال
19 أنت مصاب بكوفيد-
وربما تنقل العدوى

يجب أن تعزل نفسك )تبقى في المنزل( 
 أيام بعد بدء ظهور األعراض 5لمدة 

 أيام. ال 10ا لمدة  قناععليك. ارتد
 الصادرة العزل  إرشاداتتسافر. راجع

 والوقاية األمراض مكافحة مركز عن
للتعرف على مزيد من التفاصيل. منها

ً ِ
 وزارة إرشاداتراجع 
 فيرجينا بوالية الصحة

للحصول على مزيد من 
التفاصيل عن العزل.

 شخص قرب عن خالطت
 أو 19ثبتت إصابته بكوفيد-

مشتبه بإصابته
سلبيال

ً 19 ا بكوفيد- مصابلسَت
في الوقت الحالي، لكنك 

ا.ا مصابخالطت شخص ً ً

ً ا على الفور عندما تكتشف  قناعارتِد
ا. واستمر في ا مصابأنك خالطت شخص

 أيام كاملة على األقل.  10ارتدائه لمدة
قم بإجراء اختبار في اليوم السادس. 
وراقب األعراض. إذا ظهرت عليك 
أعراض، فارجع إلى الصف األول 

 مركز إرشاداتمن هذا الجدول. راجع 
 للتعرف منها والوقاية األمراض مكافحة

على مزيد من التفاصيل.

ً ً

 وزارة إرشاداتراجع 
 فيرجينيا بوالية الصحة

للتعرف على مزيد من 
التفاصيل عن العزل.

19 نتيجة اختبار كوفيد-
الذي أجريته إيجابية، 
ا لكنك لم تخالط شخص

ثبتت إصابته أو مشتبه في 
إصابته.

إيجابيالً

من المحتمل أن تكون 
، لكن 19ا بكوفيد-مصاب

ستحتاج إلى إجراء اختبار
من نوع آخر.

ً
 

. إذا كانت نتيجة PCR باختباريوصى 
نفسك.عزل فعليك إيجابية،   PCRاختبار

 سلبية، PCRوإذا كانت نتيجة اختبار 
.19فإنك غير مصاب بكوفيد-

ننصحك بالتحدث مع مقدم  
الرعاية الخاص بك عن 

هذه الحالة.

ً ا  شخصقرب عن تخالطلم 
 أو 19ثبتت إصابته بكوفيد-

مشتبه في صابته. 
انت غير مصاب بفيروس سلبيال

.19كوفيد-

 لقاح جرعات على تحصل لمإذا 
، فيجب أن تحصل عليها 19-كوفيد
ا على الجرعة التنشيطية عندما وأيض

. استمر في االلتزام تكون مؤهال
باإلجراءات االحترازية المتعلقة 

 الصحة وزارة إرشادات واتبع 19بكوفيد-
.فيرجينيا بوالية

ً
ً

 التطعيمف على مراكز تعرَّ
 لوزارة التابعة المجتمعية

.فيرجينيا بوالية الصحة

؟19- فيدهل لديك سؤال حول كو
 vdh.virginia.gov :877اتصل على-ASK-VDH3       
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