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  :، یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

  واطلب استشارة إلكترونیة مع الطبیب

 
 

 ، یقرر الطبیب ما إذا بإمكانك إنھاء العزلة الوقائیة

 
 

 .فأنت بحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي
  .عند ظھور نتیجة االختبار

 
 

 

 

 

 

PCR(؟  

انتظار  في 
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

 االجتماعي
 

 أال وحاول فردي

 

 .معھم تعیش

 كحولي بمحلول أو
 ولمس والعطس السعال

 .االتصال بك

 .بعد إجراء االختبار
، یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

 
lamevasalut.gencat.cat/alta

واطلب استشارة إلكترونیة مع الطبیب

، یقرر الطبیب ما إذا بإمكانك إنھاء العزلة الوقائیة

فأنت بحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي
عند ظھور نتیجة االختبار

وسلنتجنب إعادة تفشي الفیر

canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

 

  إیجابیة؟

  سلبیة؟   

PCR(المتسلسل 

 فیھا المشتبھ

الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

االجتماعي االتصال المنزل، وتجنب

فردي واحدة ذات استخدام

 .الغرفة غادرت

تعیش الذین باألشخاص

أو والماء بالصابون
السعال بعد خاصة

 

االتصال بك تواجد في مكان یسھل معھ

بعد إجراء االختبار ساعة
، یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

lamevasalut.gencat.cat/alta
واطلب استشارة إلكترونیة مع الطبیب

، یقرر الطبیب ما إذا بإمكانك إنھاء العزلة الوقائیة

فأنت بحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي
عند ظھور نتیجة االختبار) القصیرة

 

لنتجنب إعادة تفشي الفیر

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

)PCR(  إیجابیة؟

)PCR(    سلبیة؟

المتسلسل  البلمرة تفاعل

المشتبھ 
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

المنزل، وتجنب في ابق

واحدة ذات استخدام غرفة في امكث

غادرت إذا كمامة ضع

باألشخاص االتصال تجنب

بالصابون یدیك جیدا اغسل
خاصة مائي بشكل متكرر،

 .األسطح أو األشیاء

تواجد في مكان یسھل معھ

ساعة 72-48خالل 
، یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

lamevasalut.gencat.cat/alta
La Meva Salut، واطلب استشارة إلكترونیة مع الطبیب

PCR( یقرر الطبیب ما إذا بإمكانك إنھاء العزلة الوقائیةسلبیة ،

فأنت بحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي، إیجابیة) 
القصیرةعن طریق الھاتف أو الرسائل 

 السریع على اإلصابة،
  

لنتجنب إعادة تفشي الفیر. ال یمكننا التھاون في األمر

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 

(المتسلسل  البلمرة

(المتسلسل  البلمرة

تفاعل اختبار نتیجة

 19-كوفید
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

النتائج؟

ابق /

امكث /
 
ضع /

تجنب /

 
اغسل /
مائي بشكل متكرر، 
األشیاء 

 
تواجد في مكان یسھل معھ /

La Meva Salut  خالل
La Meva Salutیمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط ،

lamevasalut.gencat.cat/alta
La Meva Salutإذا كنت بحاجة إلى الحصول على إجازة مرضیة، فادخل إلى 

PCR(اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 
 

) PCR(نتیجة تفاعل البلمرة المتسلسل 
عن طریق الھاتف أو الرسائل 

السریع على اإلصابة، والتعرف
  .الوباء على السیطرة

 ال یمكننا التھاون في األمر
 

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 

البلمرة تفاعل اختبار

البلمرة تفاعل اختبار

نتیجة أعرف كیف

كوفید لحاالت
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

النتائج؟ انتظار أثناء اتخاذھا

 

 

 

 
La Meva Salutمن خالل بوابة 

La Meva Salut

lamevasalut.gencat.cat/alta 
إذا كنت بحاجة إلى الحصول على إجازة مرضیة، فادخل إلى 

اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 
  .أو مواصلتھا، مع مراقبة األعراض

نتیجة تفاعل البلمرة المتسلسل 
عن طریق الھاتف أو الرسائل ( توصیلك بھذه المعلومات

والتعرف 19-كوفیدبالالمصابین 
السیطرة على للحفاظ

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 

اختبار كانت نتیجة

اختبار نتیجة كانت

كیف

لحاالت العزل الوقائي
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

اتخاذھا عليّ  یجب

 مثل باراسیتامول أو إیبوبروفینو دون
 .استشارة طبیبك، حیث قد تخفي ھذه األدویة أعراضا محتملة

 راقب وتابع أعراضك مرتین یومًیا من خالل تطبیق

 
 بشكل منفصل عن الباقي، على درجة حرارة

 

من خالل بوابة  نتائج االختبار
La Meva Salutإذا كنت ال تستطیع الدخول بعد إلى بوابة 

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على إجازة مرضیة، فادخل إلى 

اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل إذا كانت نتیجة 
أو مواصلتھا، مع مراقبة األعراض

نتیجة تفاعل البلمرة المتسلسل إذا كانت 
توصیلك بھذه المعلوماتسیتم 

المصابین  لألشخاص
للحفاظ األھمیة بالغة

canalsalut.gencat.cat/coronavirusلمزید من المعلومات، راجع 

 

كانت نتیجة إذا أفعل ماذا

كانت إذا أفعل ماذا

العزل الوقائي
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

PCR(  

یجب التي ھي الخطوات

مثل باراسیتامول أو إیبوبروفینو دون
استشارة طبیبك، حیث قد تخفي ھذه األدویة أعراضا محتملة

راقب وتابع أعراضك مرتین یومًیا من خالل تطبیق
STOP COVID19 CAT. 

 .تھویة جیدة بالغرفة

بشكل منفصل عن الباقي، على درجة حرارة

نتائج االختباریمكنك التحقق من 
إذا كنت ال تستطیع الدخول بعد إلى بوابة 

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على إجازة مرضیة، فادخل إلى 
 

 
إذا كانت نتیجة  /
أو مواصلتھا، مع مراقبة األعراض 

 
إذا كانت  /

سیتم 
  
  
  

لألشخاص المبكر االكتشاف
بالغة أمور الصحي

لمزید من المعلومات، راجع 

 

ماذا

ماذا

العزل الوقائي
الحصول على نتائج اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

)PCR
ھي الخطوات ما  

مثل باراسیتامول أو إیبوبروفینو دون ال تتناول أدویة
استشارة طبیبك، حیث قد تخفي ھذه األدویة أعراضا محتملة

راقب وتابع أعراضك مرتین یومًیا من خالل تطبیق
STOP COVID19 CAT

تھویة جیدة بالغرفةحافظ على 

بشكل منفصل عن الباقي، على درجة حرارة اغسل مالبسك
 .أو أكثر 

یمكنك التحقق من  /
إذا كنت ال تستطیع الدخول بعد إلى بوابة 

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على إجازة مرضیة، فادخل إلى  /
 .الخاص بك 

االكتشاف: تذكر
الصحي الحجروكذا 

  

لمزید من المعلومات، راجع 

 

ال تتناول أدویة /
استشارة طبیبك، حیث قد تخفي ھذه األدویة أعراضا محتملة 
 
راقب وتابع أعراضك مرتین یومًیا من خالل تطبیق /
 STOP COVID19 CAT
 
حافظ على  /

اغسل مالبسك /
 60مئویة  

لمزید من المعلومات، راجع 
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