
 

Protecting and Promoting H
ea

lth

AL
EX

AN
DRIA HEALTH DEPARTM

ENT

2.15.22

ALEXANDRIAVA.GOV/CORONAVIRUS

عندما ترتفع حاالت COVID-19، يكون أي اختبار أفضل من ال شيء. 

إذا كانت لديك خيارات، فاتبع التوصيات الواردة في هذه األمثلة.

 تعني النتيجة اإليجابية لالختبار المنزلي السريع أو اختبار PCR أنك ُمصاب بالفيروس. اتبع إرشادات إدارة	 

 الصحة في اإلسكندرية )ADH( حول ما يجب عليك فعله إذا كنت مريًضا وابتعد عن اآلخرين. انتقل إىل

 alexandriava.gov/COVIDNextSteps لمعرفة ما يجب فعله بالضبط بعد أن تكون نتيجة اختبارك إيجابية.

تعني النتيجة السلبية لالختبار المنزلي السريع أن االختبار لم يكتشف الفيروس وقد ال تكون ُمصابًا بعدوى، ولكن ذلك ال 	 

 يستبعد اإلصابة تماًما.  يجب أن تخضع الختبارٍ آخر بعد 24 ساعة عىل األقل الستبعاد اإلصابة بعدوى COVID-19 تماًما.

إذا كانت نتيجة اختبارك المنزلي السريع سلبية وتُبعْت باختبار إيجابي من أي نوع، فقد يكون اختبارك األول غير 	 
صحيح أو تم إجراؤه في وقٍت مبكر جًدا بعد التعرُّض، ويجب أن تفترض أن نتيجة اختبارك إيجابية.

فهم نتائج االختبار:

هل أنت عىل اتصاٍل وثيق بشخٍص ُمصاب بمرض COVID-19 ولكن ال تظهر عليك أي أعراض؟

ل اختبار PCR، ولكن ال بأس باالختبار المنزلي السريع. انتظر لمدة 5 أيام بعد التعرُّض قبل االختبار. يُفضَّ

الذهاب إىل حدث داخلي أو مزدحم؟ 

من األفضل إجراء اختبار منزلي سريع في نفس اليوم )قبل الحدث(.

هل تنوي السفر بالطائرة؟

ل إجراء اختبارات PCR قبل السفر  يعتمد التوقيت ونوع االختبار عىل متطلبات شركة الطيران، ولكن عادًة ما يُفضَّ

بمدة ال تزيد عن 3 أيام.

هل ذهبَت إىل حدٍث مزدحم/داخلي أو تعّرضَت لموقٍف آخر عالي المخاطر؟ 

قم بإجراء اختبار منزلي سريع أو اختبار PCR بعد 5 أيام من الحدث.

هل تُعاني من أعراض COVID-19 وأنت ُمخالط وثيق؟

يُعد اختبار PCR هو األفضل، ولكن االختبار المنزلي السريع ال بأس به، قم بأي منهما بمجرد بدء األعراض.

هل لديك أعراض COVID-19 ولكنك لسَت ُمخالًطا وثيًقا؟

يُعد اختبار PCR هو األفضل، ولكن االختبار المنزلي السريع ال بأس به، قم بأي منهما بمجرد بدء األعراض.

اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل )PCR( مقابل اختبار 
المستضد المنزلي السريع

دليل إرشادي

اختبار منزلي سريع إيجابي؟ يمكننا مساعدتك!

امأل نموذًجا قصيرًا حتى تتمكّن إدارة الصحة باإلسكندرية من تزويدك بمزيد من 

redcap.link/aiv7nppx :المعلومات والموارد للبقاء في المنزل بأمان


