فيروس كورونا (كوفيد  :)19-الفحوصات الفيروسية
ما هي الدالالت التي تشير إليها نتيجة الفحص الخاص بك؟
ما هو الفحص الفيروسي لعدوى كوفيد19-؟
• الفحص الفيروسي لـعدوى كوفيد 19-هو فحص العدوى الحالية لمعرفة ما إذا كنت
مصاب بعدوى كوفيد 19-اآلن.
• الفحص الفيروسي لـعدوى كوفيد 19-يقوم بفحص العينات المأخوذة من
جهازك التنفسي (مثل مسحات من داخل األنف).

ماذا تعني النتيجة اإليجابية للفحص؟
• النتيجة اإليجابية تعني بأنك مصاب بعدوى فيروس كوفيد 19-اآلن.
• يجب عليك البقاء في المنزل (العزل) وعزل نفسك عن اآلخرين حتى تستوفي
المعايير المطلوبة إلنهاء الحجر .بالنسبة لمعظم األشخاص  ،يعني هذا مرور
 10أيام على األقل منذ بدء األعراض (أو منذ تاريخ النتيجة اإليجابية للفحص
إذا لم تظهر عليهم األعراض مطلقا)  ،وعدم اإلصابة بالحمى لمدة  24ساعة
على األقل دون تناول األدوية الخافضة للحمى  ،وظهور تحسن في األعراض.

ماذا تعني النتيجة السلبية للفحص؟
•
•
•
•
•

•

النتيجة السلبية للفحص تعني بأنك لم تكن مصابا بـعدوى فيروس كوفيد19-
في الوقت الذي تم فيه أخذ العينة منك.
االختبار السلبي ال يعني أنك لن تمرض.
من المحتمل أنك كنت في وقت مبكر جدا من إصابتك بالعدوى عندما تم أخذ العينة
منك وأنه يمكن أن تكون نتيجة االختبار إيجابية الحقا.
قد تتعرض للفيروس الحقا أيضا ثم تصاب بالمرض .اتبع الخطوات المطلوبة لحماية
نفسك واآلخرين (انظر الصفحة التالية).
إذا تم فحصك بسبب اقترابك من شخص مصاب بـعدوى فيروس كوفيد ، 19-عليك أن تبقى بالحجر الصحي لمدة
 14يوما بعد آخر اتصال قريب مع الشخص المصاب بـعدوى كوفيد .19-يتم احتساب تاريخ آخر تعرض لك على
أنه اليوم .0
إذا كنت غير قادر على البقاء في المنزل لمدة  14يوما ولم تكن لديك أعراض  ،فيمكنك مغادرة المنزل بعد
o
اليوم العاشر؛ أو يمكنك مغادرة المنزل بعد اليوم السابع مع نتيجة سلبية لفحص  PCRأو فحص المستضد
الذي يتم إجراءه في أو بعد اليوم الخامس.
إذا تم فحصك بسبب االتصال عن قرب ،فقد ال يُطلب منك البقاء في المنزل إذا تعافيت من فيروس
كوفيد 19-أو تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد .19-ينبغي عليك االستمرار بمراقبة
األعراض لمدة  14يوما واالستمرار في ارتداء الكمامة وترك مسافة تباعد بيك وبين اآلخرين (مع
بعض االستثناءات لألشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل كامل) وتجنب االزدحام وغسل اليدين .قم
بزيارة موقع /http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure
 //www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposureلمزيد من المعلومات.

هل لديك سؤال حول مرض كوفيد 19-؟
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