
19-كوفيد الخضوع الختبار الكشف عن فيروس كورونا        

. 19-المتاحة لك لكشف اإلصابة بكوفيد ان من االختباراتنوعهناك 

اختبارات المستضد السریعة – وھي طریقة فوریة للتحقق من وجود فیروس كوفید-19

اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل  – وھي مسحة تؤخ ّذ من األنف والحلق في عیادة أو مركز فحص ویتم إرسالھا إلى المختبر لتحلیلھا.  

يجة إيجابية من اختبار المستضد السريع؟  ما الذي يجب فعله في حال الحصول على نت

: 19-نتيجة إيجابية فعلى األغلب أنت مصاب بكوفيد اختبار المستضد السريع إذا اظهر 

نتیجة 
الفحص  األعراض  احتماالت التعر ّض  لإلصابة الخطوة التالیة  

معروفين وغير   ة مع مصابينالمخالطإذا حصلت  
 معروفين

 لدیك حالة إصابة مؤكدة، اتبع النصیحة الطبیة لألشخاص الذین تكون  
ض  نسبة تعر  مصابين لديهم  ة مع المخالطإذا حصلت  

 مشاركين بالمسكن أو عالية 

مع مصابين مجهولين مخالطةالإذا حصلت  
كون لديك حالة إصابة، قم بإجراء اختبار مستضد سريع آخر خالل  تقد  

ز طبي يجري هذا  في مرك PCR الختبارساعة أو اخضع   24

 .االختبار

اختبار المستضد السريع؟ من ما الذي يجب فعله في حال الحصول على نتيجة سلبية  

ضك  احتمال كانإذا كنت تعيش في مسكن مشترك مع شخص مصاب أو  نتيجة المخالطة مع شخص مصاب بكوفيد فيجب أن تستمر في العزل الذاتي   فيروس كبيرا  لل  تعر 

 advice for people  احتمال إصابتكيتم تحديد ريثما  19-لألشخاص المعرضين لإلصابة بكوفيدالموجهة يجب عليك اتباع النصيحة الطبية و ام، لمدة سبعة أي

 19 to determine your risk.-exposed to COVID ردة في الرابطيمكنك اعتماد المعلومات الواكبيرا ،  للفيروس   تعرضك احتمال لتحديد فيما إذا كانو

واتباع النصيحة المتعلقة بالعزل.   COVID to exposed people for Information-19  اإللكتروني التالي 

الثاني االختبار  إذا كان  و  .PCR  الختبارساعة أو الخضوع    24خالل    آخر  عليك إجراء اختبار مستضد سريع،  إذا ظهرت عليك أعراض مشابهة ألعراض كوفيد

 األعراض.   تتالشى  الثاني سلبياً فيجب أن تعزل نفسك حتى االختبار أما إذا كان ؛ مؤكدة تُعتبر إصابتك يعني ذلك أن بياً فإيجا

؟ PCRختبار المن يجب أن يخضع 

التالية: في إحدى الحاالت  PCRعليك إجراء اختبار 

بسبب    ن تصاب بمرض شديديوجد احتمال كبير ألنت سلبية وفي نفس الوقت  المستضد السريع كااختبار ولكن نتيجة  19-لديك أعراض كوفيدإذا كانت  •
أو جزر المحيط  مضيق توريس كونك من السكان األصليين أو سكان جزر لأو  انخفاض في كفاءة الجهاز المناعي  )لديِك(لديك  أو   امرأة حامال  الفيروس لكونك 

   أو ألنك لم تأخذ جرعات اللقاح. ئ الهاد

اختبار المستضد السريع. الحصول على لديك أعراض اإلصابة وال تستطيع إذا كانت  •

 الصحية. من قبل مختص بتقديم الرعاية   PCRُطلب منك أن تجري فحص إذا  •

 فعله؟ إذا كانت نتيجة الفحص الذي أُجري لي إيجابية، ما الذي علي  

 people testing positive for COVID-19. لكتروني التاليالرابط اإل نتيجة فحصهم إيجابية علىتكون اتبع النصيحة الطبية لألشخاص الذين  
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؟ من يجب أن يجري اختبار المستضد السريع

 اإلصابة األشخاص الذين لديهم أعراض   •

 مشترك  في نشاط اجتماعي ممكان العمل أو التعليم أ مالمخالطة في المسكن أحدثت  سواء )إيجابيةلديه نتيجة اختبار   ( لمصاب وناألشخاص المخالط •

المناعة أو أمراض مزمنة.  لديهم ضعف فيأو قبل زيارة أفراد من األسرة   عدد كبير من الحضور، ة مع أو مناسباحتفال أي شخص قبل توجهه للمشاركة في  •

 .)المسافرون القادمون بالجو وطواقم الطائرات (أي شخص قادم من خارج البالد  •

 لدیك حالة إصابة مؤكدة، اتبع النصیحة الطبیة لألشخاص الذین تكون  

people testing  نتیجة فحصھم إیجابیة على الرابط التالي  
positive for COVID-19

people testing  نتيجة فحصهم إيجابية على الرابط التالي

 positive for COVID-19

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx



