
 مىت س�عقد إجراء اإلختبار؟ . 01
 للجميع. 

�
 تم إ�شاء أما�ن اإلختبارات الدائمة وسوف تكون متاحة مجان�ا

 . أين توجد مواقع اإلختبارات؟02
  /wo-wann-artikel.testungen-vorarlbergtestet-page/-https://vorarlberg.atتحت هذا الرابط: 

ي إجراء اإلختبار؟03
ي أي وقت �مكنىف

 . �ف
  /wo-wann-artikel.testungen-vorarlbergtestet-page/-https://vorarlberg.atتحت هذا الرابط: 

؟04  . هل اإلختبار إلزا�ي
ي كبح الحد من إنتشار ال��اء. 

 ال، المشاركة طوع�ة ومجان�ة. ول�نها �ساعد �ف

 . من �قوم بعمل�ة االختبارات؟05
ف  ف المدر�ني ي الغالب من قبل الموظفني

، ومعظم رجال اإلسعاف المعتمدين مع يتم إجراء اإلختبارات �ف  من القطاع الص�ي
 اإلمتثال حذرا� بالمحافظة ع� المسافات وتداب�ي النظافة. 

 . أي إختبار يتم تنف�ذە؟06
مسحة عن ط��ق األنف ح�ث يتم التحقق مما إذا كانت العدوى  تتم اإلختبارات والمس� باإلختبارات ال��عة يتم إستخدام

ة إ� الهاتف الجول. اإلختبار ال �مثل آى خطر  موجودة أم ال و�عد بضع دقائق تحصل ع� النت�جة عن ط��ق الرسائل القص�ي
 ع� الصحة. 

 . من �ستطيع المشاركة؟07
ف من عمر   بمرافقه  14شاركة. �جب أن �كون القا� دون سن سنوات بالم 6من ح�ث المبدأ �مكن لجميع المواطنني

�
عاما

 أحد الوالدين. 

 . من �ستثىف من اإلختبار؟08
ي األشهر الثالثة الماض�ة �سبب نت�جة اإلختبارات اإل�جاب�ة. • 

ف �ف  األشخاص الذين كانوا معزولني
 • . ف  األشخاص الذين تم اختبارهم مؤخرا� وكانوا إ�جابني
ي أما�ن العزل. األشخاص الموجودون حال�• 

ي الحجر الص�ي أو �ف
 �ف

�
 ا

 األطفال دون سن ست سنوات. • 
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؟09
�
 . هل �جب التسج�ل مسبقا

ي مواقع اإلختبارات إما
 نعم. �جب عل�ك التسج�ل من أجل تجنب أوقات اإلنتظار �ف

نت ع� هذا الرابط:   www.vorarlberg.at/vorarlbergtestetع�ب اإلن�ت

ي ع� هذا الرقم: 
 360 201-0800 أو عن ط��ق اإلتصال الهات�ف

ە عند اإلختبار؟10  . ماذا �حب ع�ي أن أح�ف
 
�
�جب عل�ك إحضار ه��ة سار�ة المفعول و�ستمارة تأ��د التسج�ل لإلختبار مع رمز اإلستجابة ال��ــــع المستلم إما (مطبوعا

 ف الجوال). أو ع� الهات

 . كم من الوقت �ستغرق اإلختبار؟11
 �ستغرق اإلختبار بضع دقائق فقط. 

ي معرفة نت�جة اإلختبار؟12
 . مىت وك�ف �مكنىف

ة ع� الهاتف الجوال.   تصلك النت�جة بعد بضع دقائق عن ط��ق الرسائل القص�ي

 . ماذا لو كانت النت�جة إ�جاب�ة؟13
ي هذە الحالة يتم إختبار 

للتأ��د من نت�جة اإلختبار اإل�جاب�ة. ح�ث يتم إفراز األشخاص الذين تم إختبارهم ع� الفور  PCR�ف
ي و�ذا تم تأ��د النتائج اإل�جاب�ة مرة أخرى يتم عزل فوري 

ف إلجراء العينة الثائف و�طلب منهم العودة إ� مكان اإلختبار المعني
 للشخص المخت�ب وجميع من تواصل معهم. 

 نت النت�جة سلب�ة؟. ماذا لو كا14
ي وقت أخذ العينات لم �صاب هذا الشخص بمرض 

ي ع� أنه �ف . وهذە ل�ست شهادة SARS-CoV-2ينص اإلختبار السلىب
 مناعة، ول�ن فقط لحظة إجراء اإلختبار. 

از�ة األساس�ة  ي التداب�ي اإلح�ت
ي اإلحتفاظ ب�ستمرار �ف

ي األنف الفم، ا –لذلك �جب أن �ستمر �ف
لتحفظ ع� مثل إرتداء وا�ت

 المسافة وتطه�ي األ�دي 
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