
التعلیمات 

كیف یتم االختبار؟ 

یتم إجراء االختبار بواسطة طاقم صیدالني مدرب. یتم أخذ عینة من البلعوم األنفي بمسحة ثم یتم تقییمھا مباشرة في الموقع. 

كیف أحصل على النتیجة؟ 

ستتلقى النتیجة المشفرة عبر البرید اإللكتروني بعد 20 دقیقة. بدالً من ذلك ، یمكنك جمع نسخة مطبوعة من محطة االختبار بعد 20 

دقیقة من االختبار. 

ماذا تعني نتیجة االختبار؟ 

نتیجة سلبیة 

ال یستبعد اختبار المستضد السریع اإلصابة بفیروس SARS-CoV-2 ، ولكنھ لقطة سریعة لمدة 24 ساعة تقریًبا. تعني نتیجة 

االختبار السلبیة أنك على األرجح لن تكون معدًیا لھذه الفترة. ال یزال یتعین علیك االمتثال لقواعد AHA-L + A (المسافة ، وإجراءات 

النظافة ، والقناع الیومي ، والتھویة ، وتطبیق التحذیر من كورونا). إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو الحمى أو اإلسھال أو القيء ، 

یجب عزل نفسك وإبالغ طبیب األسرة أو 116117 إلجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل إذا لزم األمر. 

نتیجة ایجابیة 

تشیر النتیجة اإلیجابیة إلى أنك مصاب بفیروس SARS-CoV-2 وأنك معدي لمن حولك. یجب دائًما تأكید النتیجة اإلیجابیة في 

اختبار المستضد السریع عن طریق اختبار PCR. یرجى التوجھ فوًرا إلى الحجر الصحي في المنزل واالتصال بطبیب األسرة أو 

116117. وفًقا لقانون الحمایة من العدوى (IfSG) ، نبلغ إدارة الصحة المسؤولة ببیاناتك. 

ما ھو اختبار المستضد المستخدم؟ 

 .(BfArM) نحن نستخدم فقط اختبارات المستضد المدرجة على الموقع الرسمي للمعھد الفیدرالي لألدویة واألجھزة الطبیة

من سیدفع التكالیف؟ 

أنت تدفع تكالیف 19یورو 
بنفسك. 



لمن یناسب اختبار المستضد السریع؟ 

یعد االختبار مناسًبا لك إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كنت مصاًبا بفیروس SARS-CoV-2 وما إذا كنت معدًیا لآلخرین. اختبار 

المستضد السریع ھو لقطة لحوالي 24 ساعة. یعد اختبار المستضد السریع مفیًدا عندما ترید مقابلة العائلة أو األصدقاء ، أو قبل العودة 

إلى العمل. ھناك حاجة إلى اختبار مستضد سریع قبل زیارة دار المسنین. 

من أي عمر یمكن حجز االختبار السریع؟ 

من حیث المبدأ ، فإن االختبار السریع مناسب لجمیع األعمار. ومع ذلك ، فإن األطفال یتحملون مسحة من البلعوم بشكل مختلف تماًما. 

إذا لم نتمكن من إجراء االختبار على طفلك ، فستسترد أموالك. 

ھل یمكنك تقصیر مدة الحجر الصحي بعد العودة للمنزل؟ 

تتغیر اللوائح بانتظام. یرجى االستفسار في وزارة الخارجیة األلمانیة. یمكن العثور على مزید من المعلومات 

 .merchweiler.deعلى

ھل یمكنني السفر مع اختبار المستضد السریع؟ 

تتغیر اللوائح بانتظام. یرجى سؤال شركة الطیران / شركة الطیران الخاصة بك ووزارة الخارجیة الفیدرالیة. 




