
 

 

 لماذا يتحتم على إجراء االختبار؟  

يساعد إجراء المزيد من االختبارات في الكشف المبكر عن اإلصابات، والتي بدونها ما كانت لتُكتشف لذلك يمكن إيقاف  

 موجات العدوى، من خالل الحجر الصحي المنزلي المبكر. هكذا يمكن الحد من انتشار الفيروس. احِم نفسك واآلخرين!

 أين يمكنني إجراء االختبار؟  

لذلك يمكنهم   متاح للمواطنين إجراء ما يسمي باختبار المواطن، وهو اختبار سريع مجانا مرة واحدة على األقل أسبوعيًا.

هناك آالف األماكن إلجراء االختبارات على  .استخدام مراكز ومحطات االختبار المخصصة من الواليات والبلديات

  www.testen.nrw .يمكنك إيجاد إمكانية إجراء االختبار في منطقتك من خالل  .فيستفالن-دراينمستوى والية نور

 كم مرة يجب علي إجراء االختبار؟
 مرة واحدة على األقل في األسبوع إنك بهذا تساهم بشكل فعال في احتواء فيروس كورونا.

 ماذا أفعل في حالة نتيجة االختبار إيجابية؟

، ويجب على الفور التأكد SARS-CoV-2تشير نتيجة االختبار اإليجابية إلى االشتباه في وجود إصابة بفيروس كورونا 

.  يرجى االتصال بطبيب أو طبيبة مكتب الصحة أو مركز الفحص. PCR-Testمنها من خالل إجراء ما يسمى بتحليل 

تيجة االختبار إيجابية على الفور، حيث إنك شديد العدوى لآلخرين. ويتحتم عليك الدخول في العزل المنزلي بعد إذا كانت ن

التالي اإلصابة، لن تعد بحاجة للحجر  PCR-Testذلك مباشرة، وتجنب االتصال باآلخرين. فقط عندما ال يؤكد تحليل 

 المنزلي.

 ما اإلجراءات المتبعة لالختبار؟

 :SARS-CoV-2يًا إجراءات االختبار التالية للكشف عن فيروس كورونا تستخدم حال

وهو يدلل بواسطة العاملين في المجال الطبي والتأكد منه في معمل طبي.  PCR-Testما يسمي بتحليل . إجراء. 1

 على المادة الجينية للفيروس.

يتم  SARS-CoV-2لفيروس كورونا  Antigen-(Schnell-) Testإجراء تحليل األجسام المضادة)السريع(  . 2

 يتم إجراؤه من خالل موظفين مدربين.  -بواسطة موظفين مدربين

شبيه بتحليل األجسام المضادة السريع، حيث يتفاعل مع بروتين جزء معين من  Der Selbsttest.   التحليل الذاتي 3

 الفيروس..

طالق.  يأخذ الطاقم الطبي فيه مسحة من األنف أو هو من أوثق تحاليل فيروس كورونا على اإل PCR-Testsتحليل  

من خالل المختبر. تظهر نتيجة التحليل بعد أربع إلى ست ساعات  PCR-Testsالحلق على سبيل المثال. يتم تقييم تحليل

 على األقل. قد يستغرق الوقت بين سحب العينات واإلبالغ عن النتائج بضعة أيام، وذلك يتوقف على عدد العينات.

يتم  SARS-CoV-2لفيروس كورونا   Antigen-(Schnell-)Testإجراء تحليل األجسام المضادة )السريع(  

وعادة ما تظهر فيه  PCRبواسطة موظفين مدربين. . يتم فيه سحب مسحة من األنف أو الحلق، كما هو الحال مع تحليل 

 PCR-Testصى. غير أنها ليست موثوقة كتحليل دقيقة بحد أق 15نتيجة التحليل على الفور مباشرة بشكل أسرع، بعد 

 لمزيد من التأكيد. PCRفهي تصف حالة لحظية فقط. إذا كانت نتيجة االختبار السريع إيجابية، يجب فورا إجراء اختبار 

في المتاجر يمكن ألي شخص إجراؤه بصفة عامة وهو يعمل  Selbsttestsومنذ مطلع مارس يتوافر التحليل الذاتي

األجسام المضادة )السريع(. وفيها يتم سحب العينات وتحليلها بسهولة وسرعة. إال  Antigen-Schnelltestsكتحليل 

أن موثوقيتها تعتمد على أخذ العينات وإجراء التحليل بشكل صحيح في الوقت المناسب، وعموًما فهي تعد أقل موثوقية من 

تباه في إصابة، يستلزم ضرورة التأكيد عن طريق تحليل في حالة أن التحليل الذاتي يشير إلى وجود اش PCRتحاليل 

PCR 

 

 www.land.nrw/coronaكن على اطالع:  –حافظ على صحتك  

http://www.testen.nrw/
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http://www.land.nrw/corona

