معلومات الوقاية
ارتد قناع /غطاء الوجه

أين يمكنني الحصول على
النتائج الخاصة بي؟
• سوف يتم تزويدك بالنتائج الخاصة بك عبر
بوابة " "MyQuestعلى اإلنترنت.

مارس التباعد االجتماعي (تباعد مسافة 6
أقدام)

قم بغسل يديك

كوفيد19-
()COVID-19
معلومات موقع الفحص الثابت

لمزيد من المعلومات
https://www.nh.gov/covid19/

• إذا كنت قد خضعت للفحص ،فاتّبع التعليمات
الموجودة على الورقة حول إنشاء حساب على
اإلنترنت .حاول إنشاء حساب في يوم الفحص
تعرف على
حيث يستغرق النظام  24ساعة لل ّ
مستخدم جديد وربط نتائجك بحسابك.
ضا
• إذا كنت ولي أمر أو مقدم رعاية ،يمكنك أي ً
طلب إذن أسرتك إلعداد مواعيدهم ونتائج
فحوصاتهم والوصول إليها من خالل خاصية
" "My Circleفي حساب ""MyQuest
الخاص بك.
• سوف تظهر النتائج إما باعتبارها:
( not detected" oلم يُكتشف)"
(سلبي)
( out of range" oخارج النطاق)"
(إيجابي)
• قد يستغرق األمر ما يصل إلى  72ساعة
لتلقي النتائج الخاصة بك.

علي أن أفعل؟
ماذا ينبغي ّ
إذا كانت النتائج الخاصة بك إيجابية...
ابقَ في منزلك واتّبع إرشادات مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها ( )CDCعن
الخطوات الواجب اتخاذها في حالة كنت
ضا.
مري ً
إذا كنت أحد العاملين بالرعاية الصحية أو
البنية التحتية األساسية ،فأبلغ عملك بنتائج
الفحص الخاصة بك.
إذا كانت نتائجك إيجابية ،فسوف يتواصل معك أحد األشخاص
من وزارة الصحة.

إذا كانت النتائج الخاصة بك سلبية...
إذا ظهرت عليك أعراض ،فاطلب المشورة
الطبية بشأن البقاء في المنزل وإذا ما كنت
بحاجة للخضوع للفحص مرة أخرى.
إذا لم تظهر عليك أعراض ،ينبغي أن تخضع
للفحص مرة أخرى فقط في حالة طلب منك
ذلك مقدم الرعاية الطبية الخاص بك و/أو
مكان عملك .تأكد من اتخاذ الخطوات الالزمة
لحماية نفسك واآلخرين.

ما الذي تعنيه النتائج
الخاصة بي؟
فحص إيجابي – أنت مصاب حاليًا
بعدوى نشطة لمرض كوفيد19-
وبإمكانك نقل الفيروس لآلخرين.
فحص سلبي – أنت على األرجح غير
مصاب حاليًا بعدوى نشطة لمرض
كوفيد.19-
ملحوظة مهمة عن نتائج الفحوصات السلبية:

إذا خضع الشخص الذي ال تظهر عليه
أعراض للفحص بعد تعرضه لمرض كوفيد-
( 19مثل مخالطة حالة مؤكدة مصابة بمرض
كوفيد ،)19-فال تسمح نتائجه السلبية بخروجه
من العزل لمدة  14يو ًما .فقد يظهر المرض
على الشخص المخالط في أي وقت خالل فترة
الـ  14يو ًما هذه ،وقد تكون نتيجة الفحص
السلبية السابقة خاطئة .وينبغي عليه البقاء
ً
منعزال عن العمل والبقاء في الحجر الصحي
لمدة  14يو ًما.

ما هو الفحص الفيروسي
لمرض كوفيد19-؟
يعمل الفحص الفيروسي لمرض كوفيد19-
على فحص العدوى النشطة بالفيروس .ويعني
إ
ذذلك أن الفيروس موجود في جسمك.
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