
ماذا علي أن أفعل إذا كنت مخالطا لصیقا أو حالة إیجابیة ؟

إذا أجریت اختبارا تشخیصیا، كیف سأعرف النتیجة؟

ماذا علي أن أفعل إذا كانت نتیجة االختبار سلبیة؟

   إذا أجریت اختبارا تشخیصیا، یمكنك معرفة نتائج االختبار من خالل موقع
غضون 48-72 ساعة من تحلیل العینة

إذا كانت نتیجة االختبار التشخیصي سلبیة، فیتعین علیك كذلك القیام بعزل وقائي لمدة 10 أیام باعتبارھا
أقصى مدة لنشاط الفیروس 

 راقب األمر باستمرار، وإذا ظھرت علیك أعراض، اتصل بالمركز الصحي الخاص بك من خالل
"eConsulta de La Meva Salut"  

إذا كانت األعراض شدیدة، اتصل مباشرة بالرقم 061

إذا كان االختبار عبارة عن اختبار مستضد سریع، فستكون النتائج متاحة في غضون 20 دقیقة، في نفس
المركز الذي تم فیھ إجراء االختبار 

lamevasalut.gencat.cat/alta

،تذكر: االكتشاف المبكر لألشخاص المصابین بالكوفید-19 والتعرف السریع على اإلصابة

ماذا علي أن أفعل إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة؟
إذا كانت نتیجة االختبار التشخیصي إیجابیة، فعلیك االستمرار في العزل المنزلي

 تجد في ھذا الرابط معلومات كاملة حول كیفیة القیام بذلك
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/consells-aillament-domiciliari.pdf

 العزل الصحي
 للمخالطین اللصیقین

 ولحاالت كوفید-19 اإلیجابیة

قم بعزل نفسك في غرفة انفرادیة 
،حاول أال تغادر الغرفة، وإذا غادرتھا

ارتد كمامة دائما، أنت ومن یعیش معك 
في نفس البیت. 

اغسل یدیك باستمرار بالماء والصابون
أو بالمحالیل المائیة الكحولیة، وخاصة 

بعد السعال والعطس ولمس األشیاء أو األسطح. 

 اغسل مالبسك بشكل منفصل عن الباقي
 درجة مئویة أو أكثر60وعند  

 نظف الحمام بعد كل استخدام، وإذا
كنت ال تستطیع، فاستعمل حماما بمفردك فقط

من المھم أن یكون التواصل معك سھال
قم بتتبع ومراقبة أعراضك مرتین في الیوم من 
 STOP COVID19 CAT خالل التطبیق 

قم بتھویة الغرفة جیدا (10 دقائق، 3 مرات
في الیوم ).

/Salut

فقم بالتسجیل بالموقع من خالل مأل االستمارة التالیة

 No nos podemos وكذا العزل الصحي عن المخالطین اللصیقین أمور بالغة األھمیة للحفاظ على السیطرة على الوباء
!relajar. ¡Evitemos un rebrote
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  "La Meva Salut" في

La Meva Salut  إذا لم تستطع الولوج إلى

ال یمكننا التھاون في األمر. لنتجنب إعادة تفشي الفیروس!

 canalsalut.gencat.cat/coronavirus : 24لمزید من المعلومات، ادخل على الرابط
.0
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