 ١ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻋﻣل ﺗﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود؟
ﺑﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐردن اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی آزﻣﺎﯾش در ﺷﮭرداری ھﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داﺋﻣﯽ و ﮐم آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرای ھﻣﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد
اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود.
 ٢آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﮐﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود؟
ﻣﺣل https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo:
 ٣در ﭼﮫ زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧم ﺧودرا آزﻣﺎﯾش ﮐﻧم؟
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرhttps://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo:
 ۴آﯾﺎ اﯾن آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری اﺳت؟
ﻧﮫ ,ﻣﺷﺎﮐرت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن اﺳت اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد.
 ۵ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺷﺎت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد؟
اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان آﻣوزش دﯾده ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ  ,ﺑﺷﺗر ﭘرﺳﺗﺎر ھﺎی اوﻟﯾﮫ دارای ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯾﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ,ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻣﺳﺎﻓت و اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 ۶ﮐدام آزﻣﺎﯾﺷﺎت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
از آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺳررﯾﻊ آﻧﺗﯽ ژن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﺷود  ،آﯾﺎ ﻋﻔوﻧت وﺟود دارد  .ﭘس
از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ  ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوﺳط ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﺗﻠﻔن دﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 ٧ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧد؟
اﺻوﻻً ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان  ۶ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در آن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .اﻓراد زﯾر ﺳن ١۴ﺳﺎل ﺑﺎﯾد واﻟدﯾن ھﻣراه داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
 ٨ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﺷود؟
• اﻓرادی ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت در اﻧزوا ﺑوده اﻧد
• اﻓرادی ﮐﮫ اﺧﯾرا ً آزﻣﺎﯾش ﺷده اﻧد و ﻣﺛﺑت ھﺳﺗﻧد
• اﻓرادی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ در اﻧزوای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد
• ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺷش ﺳﺎل

 ٩آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرد؟
ﺑﻠﯽ .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر و ازدﺣﺎم در اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی آزﻣون  ،ﺛﺑت ﻧﺎم ﻻزم اﺳت.
آﻧﻼﯾن درhttp://www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet
ﻣﺗﻧﺎوﺑﺎ ً  ،ﺛﺑت ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  0800-201 360اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
 ١٠ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺑﯾﺎورم؟
ﺑرای ﺗﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﻋﮑس دار و ﮐد QR-ﻣوﺟود در ﺗﺄﯾﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم ) ﭼﺎپ ﺷده و ﯾﺎ در ﺗﻠﻔن دﺳﺗﯽ(
را ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد
 ١١آزﻣون ﭼﻘدر طول ﻣﯾﮑﺷد؟
اﯾن آزﻣون ﻓﻘط ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯾﮑﺷد
 ١٢ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش را ﺧواھم ﻓﮭﻣﯾد؟
ﭘس از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ از طرﯾق ﻣﺳﭻ ﺗﻠﻔون دﺳﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯾﺷود
 ١٣ﭼﮫ ﻣﯾﺷود اﮔر ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷم؟
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﭘﯽ ﺳﯽ آر را ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .در اﯾن ﺣﺎﻟت اﻓراد آزﻣﺎﯾش ﺷده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯾﺷوﻧد و از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری دوم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺣل ﺟﻣﻊ اوری ﻣرﺑوطﮫ
ﺑرﮔردﻧد .در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟدد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻓوری اﻓرادﯾﮑﮫ ﺑﺂﯾﺷﺎن در ﺗﻣﺎس ﺑودﻧد آﻏﺎز ﻣﯾﺷود
 ١۴ﭼﮫ ﻣﯾﺷود اﮔر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷم؟
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد آﻟوده ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻧﺷده اﯾد .اﻣﺎ اﯾن
ﮔواھﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺿﺑط ﻟﺣظﮫ ای ﻣﯾﺑﺎﺷد
آﻗداﻣﺎت آﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺳﺎﺳﯽ ـ ﭘوﺷدن ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ،ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺣﻔظ ﮐردن و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن دﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً
رﻋﺎﯾت ﺷود

