
 اختبار كورونا الذاتي

 

يمكن الفحص بنفسك باستعمال هذا االختبار الذاتي ما إن كنت مصابًا بكورونا. يمكن القيام باالختبار في المنزل قبل أن  
 تزور أحًدا أو إذا وجب عليك الذهاب إلى العمل. 

ال تقوم باالختبار الذاتي في حالة وجود شكاوى هل تصاب بشكاوى أو كنت على اتصال بشخص مصاب بكورونا؟ في  
 .GGDهذه الحالة من المفضل أن تخضع الختبار مصلحة 

يصعب استخدام االختبار الذاتي ال يعمل االختبار الذاتي إال إذا استخدمتها بطريقة صحيحة. لهذا فاقرأ التعليمات بدقة. هل 
 عليك ذلك؟ اطلب المساعدة من شخص آخر. 

 

 ---------------- 

 نتيجة االختبار الذاتي 

تجد في تعليمات االختبار الذاتي كيف يمكن االطالع على نتيجة االختبار الذاتي. يمكن أن تكون النتيجة إيجابية أو سلبية 
 أو غير صالحة. 

 كورونا 

  GGDهذه الحالة ربما تكون مصابًا بكورونا. حدد موعد للفحص مع مصلحة • هل نتيجة االختبار الذاتي إيجابية؟ في  
 للتأكد من صحة النتيجة. اطلع عالقاتك عليها وادخل الحجر الصحي مع العائلة بأكملها.

 ليس بكورونا 

ختبار الذاتي نتيجة • هل النتيجة سلبية؟ في هذه الحالة ربما لست مصابًا بكورونا. ولكن يرجى االنتباه: أحيانًا ال يظهر اال
صحيحة. يعني أنه من الممكن أن تصاب بكورورنا مهما ذلك. لذلك يرجى االحتراس دائًما. التزم بالقواعد: اغسل يديك  

 متر. 1.5كثيًرا وحافظ على مسافة 

 غير صالح  

ي جديد. اقرأ بعناية من جديد • هل النتيجة غير صالحة؟ في هذه الحالة لم ينجح االختبار الذاتي. يمكن لك القيام باختبار ذات
 ما يجب القيام به بالضبط. واطلب المساعدة إذا صعب عليك األمر.

 

 تنطبق الخطوات التالية باالختصار: 

 فتح غالف االختبار الذاتي  1
 أخرج االختبار من الغالف واعرض األجزاء أمامك على الطاولة.

   أخذ المسحة بنفسك. 2
سم في األنف  2لى الوراء. • أدخل نكاشة االختبار في األنف. • أدخل النكاشة ببطء حوالي • تمخط. • قلّب رأسك قليالً إ 

مرات مقابل جهة األنف  4يعني أفقيًا إلى الوراء وليس إلى األعلى). • أدر النكاشة  -حتى تشعر بمقاومة (بمحاذاة الحنك 
 ر اآلخر.ثانية إجماليًا). • كّرر هذه الحركة في المنخ 15الداخلية (خالل 

  حل العينة في سائل األنبوب 3
قطرات من) سائل االختبار.  10• تأكد من أن يكون األنبوب عموديًا. أدخل نكاشة االختبار في األنبوب الذي به (حوالي 

على  دقيقة واحدة. • اضغط  1مرات على األقل بحركات دائرية بنكاشة االختبار. • دع النكاشة في األنبوب خالل  6• قم 
 النكاشة عدة مرات أخرى من الجهة الخارجية، ثم أخرج نكاشة االختبار من األنبوب. 



   التقطير 4
• ضع شريط أو بطاقة االختبار أمامك على سطح مسّطح. • قلّب األنبوب بدون النكاشة. • امسك األنبوب بدون نكاشة 

قطرات بالضبط في الحقل. للقيام بذلك، اضغط   4• قّطر فوق المنطقة الدائرية المحددة (وليس نافذة النتيجة المستطيلة). 
 دقيقة اآلن.  15برفق على األنبوب إذا لزم األمر. • انتظر 

   قراءة النتيجة 5
دقيقة. نتيجة االختبار شخصية. أثناء انتظار النتيجة،  20دقيقة. تنتهي صالحية نتيجة االختبار بعد  15اقرأ النتيجة بعد 

 نت النتيجة إيجابية أم سلبية. انظر االطار "نتيجة االختبار الذاتي" لذلكراجع ماذا يعني إذا كا

   اإلكمال 6
 ارمي لوازم االختبار في سلة المهمالت. نظف الطاولة بقطعة قماش مبللة. اغسل يديك جيًدا بالماء والصابون. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/zelftest 


