من الذي ينبغي أن يخضع للفحص؟ هل يمكن أن أخضع للفحص؟
أي شخص يستوفي المعايير الموضحة أدناه يمكن أن يخضع لفحص كوفيد:)COVID-19( 19-


أي شخص يعاني من أعراض كوفيد19-



العاملون في الرعاية الصحية



أي شخص تجاوز سن الستين



أي شخص يعاني من حاالت صحية مسبقة



أفراد األسرة المعيشية من الفئات المعرضة للخطر المدرجة أعاله



العاملون في مجال رعاية الطفل



الموظفون الذين ال يمكنهم تجنب االتصال المباشر لفترة طويلة مع األقران أو الجمهور العام



أي شخص ال تظهر عليه أعراض

كيف أخضع للفحص؟
يمكن أن تخضع للفحص من خالل:


االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك



االتصال بمركز  ConvenientMDعلى الرقم 1-833-263-0131



التسجيل من خالل نموذج تسجيل الفحص الخاص بنا أو االتصال على الرقم 603-271-5980



االتصال بإدارة الرعاية الصحية في مدينة ناشوا على الرقم  603-589-3456إذا كنت تعيش أو تعمل في هذه المدينة.



بالنسبة للمقيمين الذين يعيشون في منطقة مانشستر الكبرى ( ،)Greater Manchesterيرجى االتصال بخط مانشستر
الساخن الخاص بكوفيد 19-على الرقم  603-668-1547للتعرف على خيارات الفحص محليًا.

ما هو فحص األجسام المضادة؟ هل يمكنني إجراء فحص دم لألجسام المضادة الخاص بمرض
كوفيد19-؟
يقوم فحص األجسام المضادة على فحص عينة من دم الشخص للبحث عن األجسام المضادة لفيروس  ،SARS-CoV-2وهو
الفيروس الذي يسبب اإلصابة بمرض كوفيد  .19ي تم إنتاج هذه األجسام المضادة عندما تتم إصابة شخص ما ،لذلك فإن النتيجة
اإليجابية لهذا الفحص تشير إلى أن الشخص كان على األرجح مصابًا بالفيروس من قبل .الفحوصات التي تعتمد على األجسام
المضادة متاحة حاليًا في المختبرات التجارية للكشف عن األجسام المضادة لفيروس  .SARS-CoV-2ينبغي أال تستخدم
فحوصات األجسام المضادة لتشخيص اإلصابة الحادة بمرض كوفيد 19-؛ ألن األمر قد يستغرق حوالي أسبوعين بعد اإلصابة
لكي تكون نتائج فحوصات األجسام المضادة إيجابية .من غير المعروف حتى اآلن إذا ما كان أي شخص نتيجة فحص األجسام
المضادة الخاص به إيجابية محصنًا من اإلصابة المستقبلية بفيروس  SARS-CoV-2أو لديه القدرة على نقل العدوى
لآلخرين .سوف يتصل قسم الصحة العامة باألشخاص أصحاب النتائج اإليجابية لفحص األجسام المضادة لمرض كوفيد.19-

هل من الممكن إجراء الفحص في وقت مبكر ج ًدا أثناء المرض؟
فحص للكشف عن الفيروسات.
في المراحل المبكرة لإلصابة ،من المحتمل أال يتم الكشف عن الفيروس من خالل إجراء
ٍ

سمعت أنه من الصعب إجراء فحص .هل هذا األمر صحيح؟
كان هذا األمر صحيحًا في بداية هذا الوباء ،ولكن الفحوصات أصبحت متاحة بعد ذلك ألي شخص في نيوهامشير يريد إجراء
الفحص.

سمعت أن هناك وحدة فحوصات متنقلة إلجراء فحوصات كوفيد .19-كيف أقوم باالشتراك؟
برنامج ) Metropolitan Medical Response System (MMRSهو وحدة قائمة بذاتها من المتطوعين وتقدم خدمة
الفحوصات المتنقلة الختيار مجموعات في أنحاء الوالية.

لقد خضعت للفحص وتم إخباري أنه يمكنني الحصول على النتائج من مختبرات الصحة العامة في
نيوهامشير ) .NH Public Health Laboratories (NH PHLكيف يمكنني الحصول على
النتائج الخاصة بي؟
إذا كنت قد خضعت للفحص من خالل مقدم الرعاية الصحية أو الرعاية العاجلة أو المستشفى الخاص بك ،فإن مقدم الخدمة الذي
أجرى لك الفحص سوف يقدم لك نتيجة فحص كوفيد 19-الخاصة بك .تستطيع فقط مختبرات  NH PHLوقسم  DPHSتقديم
نتائج فحص كوفيد 19-مباشرة لمقدم الرعاية الطبية الذي طلب إجراء الفحص.

سوف تقوم كل من المختبرات التجارية ومختبرات  NH PHLبإبالغ النتائج مباشرة فقط لمقدم الرعاية الطبية الذي طلب
إجراء الفحص.

ما هي المدة الزمنية الالزمة للحصول على نتائج فحصي من مختبرات NH PHL؟
المدة الزمنية الالزمة هي  72ساعة على األقل من وقت استالم مختبرات  NH PHLللعينة الخاصة بك .وهذا يعني أنك إذا
خضعت للفحص يوم اإلثنين ،فإن العينة الخاصة بك قد ال تصل إلى مختبرات  NH PHLحتى يوم الثالثاء .ولن تكون نتائجك
متاحة حتى يوم الجمعة (تُصدر المختبرات التجارية التقارير خالل مدة زمنية مماثلة)

بمن يمكنني االتصال للحصول على نتائج الفحص الخاصة بي؟
من المهم أن تتذكر أن مقدم الخدمة الصحية الذي طلب إجراء الفحص لك سوف يتصل بك فقط .سوف تقوم كل مختبرات NH
 PHLوالمختبرات التجارية بإبالغ النتائج مباشرة فقط لمقدم الرعاية الطبية الذي طلب إجراء الفحص ،ولن يفصحوا لك عن

هذه النتائج إذا اتصلت بهم مباشرة.

