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
أﻧﮫ اﻟﯾوم  o .0إذا ﻛﻧت ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟﻣدة 14ﯾو ًﻣﺎ وﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾك أﻋراض  ،ﻓﯾﻣﻛﻧك
ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﻧزل ﺑﻌد اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﺷر؛ أو ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﻧزل ﺑﻌد اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻔﺣص PCRأو
ﻓﺣص اﻟﻣﺳﺗﺿد
.
اﻟﺧﺎﻣس
اﻟذي ﯾﺗم إﺟراءه ﻓﻲ أو ﺑﻌد اﻟﯾوم
إذا ﺗم ﻓﺣﺻك ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟطﺔ ﺷﺧص ﻣﺎ ،ﻓﻘد ﻻ ﯾُطﻠب ﻣﻧك اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل إذا ﺗﻌﺎﻓﯾت ﻣن ﻓﯾروس
ﻛوروﻧﺎ اﻟ ُﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﯾد (19-ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﺗم ﺗطﻌﯾﻣك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺿد ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ
اﻟ ُﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﯾد (19-وﺑﻘﯾت ﺑدون أﻋراض .ﻻ ﯾزال ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻋراض ﻟﻣدة  14ﯾوﻣﺎ ً
واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ارﺗداء ﻗﻧﺎع وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﻷﺧرﯾن )ﻣﻊ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل( وﺗﺟﻧب اﻻزدﺣﺎم وﻏﺳل اﻟﯾدﯾن .راﺟﻊ
 /www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposureﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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