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اختبار فريوس كورونا 
املستجد "كوفيد19-"

الدمنارك هي واحدة من الدول يف العامل التي تقوم 
بإجراء اختبارات ألكرب عدد من األشخاص من حيث 

عدد السكان .وهذا أمر مهم للحّد من انتشار 
العدوى واإلبقاء عىل الوباء تحت السيطرة.

يف الدمنارك، نحن نقوم بإجراء اختبارات سواء ألولئك 
الذين لديهم أعراض وأولئك الذين ليست لديهم 

أعراض.

تشمل أعراض فريوس كورونا الحمى والسعال 
وصعوبة التنفس والصداع وآالم العضالت أو آالم يف 

البلعوم.

اذهب إىل العزل الصحي يف املنزل وابق هناك إذا 
كنت مصابًا بأعراض

إذا شعرت باملرض وظهرت عليك أعراض اإلصابة 
بفريوس كورونا، فقم مبا ييل:

اذهب إلى المنزل وابق هناك إلى أن يحين موعد   •
إجراء االختبار

قم بإجراء االختبار - وتذكر الكمامة  •
ُعد إلى المنزل بعد االختبار وابق هناك إلى أن   •

تحصل على النتيجة.

هكذا يمكنك حجز موعد لالختبار 
احجز موعًدا لالختبار على coronaprover.dk في 

الحاالت التالية:

تشعر أنك بصحة جيدة ولست بحاجة إلى   •
التحدث إلى طبيب، لكنك تريد إجراء االختبار 

على أية حال
لديك أعراض خفيفة لفيروس كورونا، لكنك لست   •

بحاجة إلى التحدث إلى طبيب.

تذكر أنه يجب عليك استخدام املعرّف الرقمي الخاص 
بك ”NemID” عند حجز موعد لالختبار عىل

coronaprover.dk 

اتصل بطبيبك أو بالرقم 1813 يف الحاالت التالية:

لديك أعراض فيروس كورونا وتشعر بالمرض   •
لدرجة أنك ترغب في التحدث إلى طبيب

اتشعر بالقلق أو الحيرة  •
تريد إجراء اختبار لطفل دون سن العامين.  •

يجب عليك أيًضا إجراء اختبار إذا كنت مخالطًا 
مبارًشا لشخص مصاب .املخالطون املبارشون هم يف 

العادة األشخاص الذين يعيشون وينامون معك،
ولكن ميكن لهؤالء أيًضا أن يكونوا الزمالء واألصدقاء 

القريبني منك.

ثم يجب أن تخضع لالختبار إذا طُلب منك ذلك.
قد يكون هذا، عىل سبيل املثال، مرتبطًا بدخول 

املستشفى أو العالج أو الفحص ،أو كجزء من عملية 
تعّقب العدوى يف حالة تفيش املرض، مثاًل يف املدارس 

أو املناطق السكنية أو أماكن العمل.

هكذا تحصل على نتيجة االختبار
 sundhed.dk يجب عليك تسجيل الدخول إىل

باستخدام املعرّف الرقمي”NemID” للحصول عىل 
نتيجة االختبار.

إذا كنت مصابًا بفريوس كورونا، فسيظهر أن العينة 
."Påvist" أو "Formodet påvist" أو "Positiv"
إذا كنت مصابًا، فمن املهم جًدا أن تعزل نفسك 

صحيا حتى ال تنقل العدوى لآلخرين.

إذا مل تكن مصابا بفريوس كورونا، فسيظهر أن العينة 
."Ikke Påvist" أو Negativ"

اقرأ املزيد عن فريوس كورونا املستجد "كوفيد19-"
.Coronasmitte.dk عىل

إذا كانت لديك أي أسئلة حول فريوس كورونا، ميكنك 
أيًضا االتصال بالخط الساخن املشرتك للسلطات عىل 

الرقم 70200233.


