
 

 
 19-حول فحص كوفيد 

 

يعد وسيلة مهمة    الفحص ، فإن 19-كوفيد  إذا كانت لديك أعراض أو كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ
-كوفيد  لفحص المنزلي بواسطة المستضد الطريقة األكثر مالءمة  الفحص لحماية عائلتك وأصدقائك ومجتمعك. يعد 

19. 
 

 19-األسئلة الشائعة حول فحص كوفيد

 متى و لماذا

 ؟19-من الذي يجب أن يخضع لفحص كوفيد
يعد الفحص المنزلي   . 19-مع شخص كان لديه كوفيد اتصال وثيقعلى او كنت   اعراض كانت لديك إذا  19-فحص كوفيدبإجراء   نوصي نحن
 . 19-اسطة المستضد هو الطريقة األكثر مالءمة بشكل متزايد لفحص كوفيدبو

 

 الفحوصات في المنزل 

 مستضد منزلية؟  فحصكيف يمكنني الحصول على مجموعة أدوات 
أو طلب   لشراء المنزلية من العديد من صيدليات البيع بالتجزئة أو عبر اإلنترنت. فيما يلي بعض الخيارات  19-كوفيد فحوصاتيمكنك شراء 
 :19-كوفيد فحوصات 

 البحث حسب الوالية  -  19-فحص كوفيدموارد   •

 CVSصيدلية   –كوفيد المنزلية  ادوات فحص •

 Walgreens Find Careلمواقع |  وا  19-كوفيد فحوصات  •

 Amzaon.com –من التأمين   19-تسديد تكاليف فحوصات كوفيد •

  على الجدول االطالع محدودة في أيام وأوقات محددة؛ ال حاجة إلى موعد. يرجى  19-لدينا أيًضا حافالت مجتمعية تقدم فحوصات كوفيد •

 لوقت الذي سنكون فيه في منطقتك.  معرفة االزمني ل

 
 ؟ PCR إيجابية في المنزل. هل أحتاج إلى إجراء فحص الخاصة بي  كانت نتيجة الفحص

  PCRفحص ال تحتاج إلى . 19-كوفيد إيجابية، فهذا يعني أنك مصاب ب  الفحص منزلية وكانت نتيجة  فحصإذا كنت تستخدم مجموعة أدوات  
. قد تتغير هذه اإلرشادات بمرور  الخاص بك اإليجابي بالفحصعلى الفور وإخطار األشخاص المقربين منك  العزل في المنزل. يرجى بدء للتأكيد 

 .في مجتمعنا يدكوف  الوقت اعتماًدا على مدى انتشار 

 
 . ماذا علي أن أفعل؟مصابشخص  مخالطةسلبيًا بعد  كان الفحصلقد 

، يجب  األعراضالمتعلقة بالحجر الصحي والفحوصات األخرى. إذا ظهرت عليك  اإلرشادات الحالية إذا كانت نتيجة الفحص المنزلي سلبية، فاتبع 
نفسك مرة  بفحص الفحص مرة أخرى. إذا كان فحص المستضد المنزلي سلبيًا وكانت لديك أعراض، يوصي خبراء الصحة العامة إجراء عليك 

 . PCRيوم او اكثر، او إجراء فحص بعدها ب أخرى بفحص منزلي 
 

 الفحص اإليجابي 

 الشديد؟ (COVID-19) 19-هل أنا في خطر كبير لإلصابة بـ كوفيد
أو األدوية المثبطة   ةالشديد الخضوع لعالج السرطان أو تناول األدوية حاليًا للزرع  19-كوفيدتشمل الحاالت عالية الخطورة لإلصابة بفيروس 

فيروس نقص أو  السكري؛  داءأو اإلصابة بأمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة؛ تشمل حاالت أخرى عالية الخطورة، وللمناعة لحاالت أخرى.  
لدى  أو األنفلونزا.   19-مسبقًا ألعراض أسوأ من كوفيدهذا قد يعرضك فعاًما أو أكثر،  65األشخاص الذين يبلغون  و أالُسمنة؛ أو المناعة البشرية؛ 

 .المزيد من المعلومات   (CDC)و الوقاية منها كز السيطرة على األمراض  امر
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.cvs.com/shop/home-health-care/home-tests/home-covid-test
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/otc?ban=otctesting_doubleban
https://www.amazon.com/b/ref=sxts_snpl_2_2_27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea?node=23739111011&pf_rd_p=27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea&pf_rd_r=6M7HZDN2HDM613VKYEE7&pd_rd_wg=hcSWW&pd_rd_w=SR2Sj&content-id=amzn1.sym.27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea:amzn1.sym.27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea&qid=1667394862&pd_rd_r=e4fe171f-1ff4-45ad-9a8a-6944ca171686
https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/COVID-Van-Schedule.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/general-information#symptoms
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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عيادات  لمرضى ال 19-كوفيد عالجات الشديد، فقد يجعلك هذا مؤهالً للحصول على  19-وفيدإذا كان لديك حالة أو أكثر تعرضك لخطر اإلصابة بـك
 كوفيد.   إذا أصبت بـ ة خارجي ال

 
 

إيجابية. أنا لست في خطر كبير لإلصابة بمرض شديد، لكنني قلق بشأن األعراض التي أعاني منها. ماذا علي أن   الفحصكانت نتيجة 
 أفعل؟
 في المنزل وانعزل.  ، فابق  بمرض حادإيجابية، وظهرت لديك أعراض خفيفة، وال توجد عوامل خطر لإلصابة  الفحص إذا كانت نتيجة  •

 إذا كانت لديك أعراض معتدلة، فاتصل بطبيبك. •

 إذا كانت لديك أعراض شديدة، اذهب إلى غرفة الطوارئ.  •

 . إيجابية الفحص د عما يجب عليك فعله إذا كانت نتيجة اقرأ المزي 

 

 
 إيجابية وأنا معرض لخطر اإلصابة بمرض شديد. أنا قلق بشأن أعراضي. ماذا علي أن أفعل؟ الفحص الخاص بيكانت نتيجة 

أو االستفادة من   19-كوفيد، فعليك إما االتصال بمكتب طبيبك للسؤال عن عالج  بمرض خطيرإذا كنت معرًضا لخطر كبير لإلصابة  •
  10صباًحا و  8من خالل إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس. المواعيد متاحة بين الساعة  مواعيد الرعاية الصحية عن بُعد المتاحة

 مساًء. 

 . يمكنك استخدام محدد مواقع العالج الوطني للعثور على المواقع إذا كنت تعيش في والية أخرى، بما في ذلك نيو هامبشير،  •
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https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/covid-19/therapies
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/covid-19/therapies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/feeling-ill
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.mass.gov/info-details/free-telehealth-for-covid-19-treatment-with-paxlovid
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/

