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يعد استخدام مجموعة االختبار الذا� طريقة رسيعة وسهلة ملعرفة ما إذا كنت مصابًا بف�وس كوفيد-19. قد ال يكون إجراء االختبار لنفسك دقيًقا مثل 
اختبار يُجريه متخصص مدرَّب، لكن استخدام االختبار الذا� يعد خياًرا متاًحا إذا تعذر عليك الوصول إىل موقع االختبار. احرص عىل اتباع إرشادات مجموعة 

االختبار بالضبط. 

يف حالة استخدامك االختبار الذا� لف
وس كوفيد-19

اخترب حالتك قبل التجمع مع آخرين يف أماكن مغلقة، ال سي³ إذا كنت ستلتقي بشخص ° يتلّق تلقيًحا، أو يعاª من نقَص املناعة، 
أو معرّض لخطر اإلصابة µرض شديد. 

اخترب حالتك إذا كانت لديك أعراض كوفيد-19 وال �كنك الذهاب إىل موقع االختبار. 
وإذا مرضَت، فابَق يف املنزل وابتِعْد عن اآلخرين.

ما الواجب فعله بعد إجراء اختبار كوفيد-19 لنفسك

  إذا كانت نتيجة االختبار الذا� إيجابية، فهذا يعني أن االختبار اكتشف وجود الف�وس، وأنه من املرجح أنك مصاب بكوفيد-19. فابَق يف املنزل 
(منعزًال) ملا ال يقل عن 10 أيام. أي شخص مصاب بكوفيد-19 يلزمه العزل حتى وإن ° يكن لديه أعراض. ملعرفة مزيد من املعلومات بشأن العزل، 

 .covid.ri.gov/whattodo كن زيارة موقعÅ

Êّة عالجات فعالة لعدوى كوفيد-19. وÅكن ملقدم الرعاية الصحية أن يعالجك من كوفيد-19 بناًء عىل نتيجة االختبار الذا�. وقد يرغب يف إجراء االختبار لك مرة 
 .covid.ri.gov/treatment  كن زيارة موقعÅ ،أخرى للتأكد من دقة نتيجة اختبارك. ملزيد من املعلومات بشأن العالج

اتصل برقم 911 أو اذهب إىل أقرب مستشفى إذا كنت تعتقد أنك تعاª حالة طبية طارئة. وقد يشمل ذلك صعوبة يف التنفس، أو أملًا مستمرًا أو ضغطًا يف 
الصدر، أو ارتباكًا غ� معتاد، أو عدم القدرة عىل االستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، أو احمرار الشفاه أو الوجه. 

   إذا كانت نتيجة االختبار الذا� سلبيًة، فهذا يعني أن االختبار ° يكتشف وجود الف�وس. 

• إذا أجريت االختبار حÙ ظهرت عليك األعراض واتبعت جميع التعلي³ت بعناية، فإن النتيجة السلبية تعني أن مرضك الحايل رµا ليس 
كوفيد-19. 

• من املمكن أن يحصل الشخص املصاب بف�وس كوفيد-19 عىل نتيجة سلبية يف االختبار الذا�. وهذا ما نسميه نتيجة سلبية كاذبة. ومن الوارد 
أيًضا أن تكون نتيجة االختبار سلبية إذا أُِخذت العينة يف وقت مبكر جًدا من فرتة اإلصابة.

  إذا رأيت أن نتيجة االختبار الذا� قد تكون خاطئة، فعليك أن تُجري االختبار مرة أخرى بعد بضعة أيام، بحيث يكون بÙ االختباَرين 24 ساعة 
عىل األقل. Åكنك أيًضا إجراء اختبار آخر يف موقع اختبار حكومي، أو صيدلية قريبة، أو مستشفى صدر، أو بواسطة مقدم رعاية صحية. 

.covid.ri.gov/testing  كن زيارة موقعÅ ،19-ملزيد من املعلومات بشأن كيفية إجراء اختبار كوفيد
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