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متى ينبغي أن أجري فحص COVID-19؟ 

	 COVID-19 إذا كانت لديك أعراض

	 .COVID-19إذا كنت أكثر عرضًة لإلصابة بمرض شديد وكنت قد تخالطت مؤخراً مع مصاب بـ

إذا كنت مخالطاً لمصاب من سكان منزلك أو كنت تعّرضت بنسبة عالية أو معتدلة الخطورة إلى حالة  	

 COVID 19إصابة بـ

من هم األكثر عرضًة لإلصابة بمرض شديد؟ 

األشخاص بسّن 60 عاماً وما فوق 	

النساء الحوامل 	

أبناء الشعب األبوريجيني أو شعب جزر توريس سترايت أو جزر الباسيفيك )من سّن 35 عاماً وما فوق( 	

األشخاص السمينون أو األشخاص الذين لديهم السكري أو مرض خطير في األوعية القلبية أو مرض رئوي مزمن )بما فيه مرض ربو  	

حاد استلزم دخول المستشفى في الـ12 شهرًا الماضية( أو مرض مزمن شديد في الكبد أو الكلى أو سرطان نِشط أو ضعف في 

المناعة.  

بعض ذوي اإلعاقة بمن فيهم الذين لديهم إعاقة تؤثر على رئتيهم أو قلبهم أو جهاز المناعة لديهم.  	

المقيمون في مرافق رعاية المسنين أو رعاية ذوي اإلعاقة 	

األشخاص بسّن 18 عاماً وما فوق غير الملّقحين.  	

ما نوع فحص COVID-19 الذي ينبغي أن أجريه؟ 

يوجد فحصان مختلفان يمكنك إجراءهما للتحّقق مما إذا كنت مصاباً بـCOVID-19: فحص المستضد السريع 

)RAT( الذي يمكنك إجراءه بنفسك وفحص PCR )مسحة األنف والحلق( الذي ُيجرى في عيادات الفحص. 

إذا كنت أكثر عرضًة لإلصابة بمرض شديد ينبغي أن تجري فحص PCR. وإذا لم يكن بوسعك الحصول على  	

نتيجة فحص PCR بسرعة، استخدم فحص المستضد السريع )إذا كان لديك حزمة منه( أثناء انتظارك لنتيجة 

 .PCRفحص الـ

إذا لم تكن أكثر عرضًة لإلصابة بمرض شديد، اجِر فحص المستضد السريع إال إذا طلب منك طبيبك  	

 .PCR الخضوع لفحص

وماذا أفعل إذا بّينت نتيجة فحصي أنني مصاب بـCOVID-19؟ 

إذا بّينت نتيجة فحص PCR إصابتك، حتى ولو لم تكن لديك أعراض، فمعنى ذلك أنك مصاب  	

 COVID-19وعليك اتباع التوجيهات الخاصة بالذين “تلّقوا نتيجة فحص تبّين اإلصابة بـ ،COVID-19بـ

والتحّكم بـCOVID-19 بأمان في المنزل”.

إذا بّينت نتيجة فحص المستضد السريع إصابتك بالفيروس سّجْل النتيجة في Service NSW واتبع  	

التوجيهات الخاصة بالذين “تلّقوا نتيجة فحص تبّين اإلصابة بـCOVID-19 والتحّكم بـCOVID-19 بأمان في 

المنزل”. 

إذا كانت لديك مخاوف صحية وتحتاج إلى مساعدة في الترجمة، اتصل بـTIS على الرقم  450 131 واطلب التحدث إلى 

Health Direct على الهاتف رقم 222 022 1800. 

COVID-19 إجراء فحص
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