اإلجراءات المتبعة مع نتيجة االختبار المنزلي للكشف عن كوفيد19-

نتيجة االختبار إيجابية
ق في المنزل لمدة  5أيام
اب َ
(سواء تلقيت اللقاح أم ال)

نتيجة االختبار سلبية
تعاني من أعراض

ال تعاني من أعراض

(سواء تلقيت اللقاح أم ال)

(يعتمد األمر على حالة التطعيم ،انظر أدناه)

•
•
•
•
•
•

الزم المنزل في غرفة بعيدًا عن
اآلخرين في منزلك.
لست بحاجة إلى إجراء اختبار  PCRإضافي.
إذا لم تظهر عليك أي أعراض بعد مرور  5أيام،
فيمكنك الخروج من المنزل ،لكن احرص على
ارتداء كمامة  5أيام أخرى.
إذا كنت تعاني من الحمى ،فاستمر في البقاء في المنزل
حتى تزول الحمى لمدة  24ساعة
لمنع انتشار كوفيد ،أبلغ أي شخص خالطته
مؤخرا وشجعه على إجراء
بشكل مباشر
ً
االختبار ،ومراقبة ظهور أي أعراض عليه،
وتقليل التعرض ألشخاص آخرين.

سعال
حمى/قشعريرة
ضيق في التنفس
آالم العضالت أو الجسم
قيء ،إسهال
فقدان جديد لحاسة
التذوق أو الشم

إن أمكن ،فاحرص على
الخضوع الختبار  PCRأو
أعِد االختبار المنزلي خالل
يوم أو يومين.

ق في المنزل حتى تعرف
اب َ
نتيجة اختبارك.
إذا كانت نتيجة
االختبار إيجابية،
فاتبع اإلرشادات
الخاصة بنتيجة
االختبار اإليجابية.

إذا جاءت
نتيجة االختبار
سلبية مرة أخرى،
فال داعي إلجراء
اختبار آخر حاليًّا.

إذا تعذر عليك إجراء اختبار ،فافترض
أنك مصاب بالفيروس والزم المنزل

إذا راودتك أي أسئلة ،فيُرجى زيارة
 cv.nmhealth.org/selftestأو االتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا3453 -600-855-1 :

ال حاجة إلى إجراء اختبار آخر في
الوقت الحالي ،باستثناء:
إذا خالطت بشكل مباشر أحد المصابين بكوفيد:19-
إذا كنت على علم بجميع اللقاحات
التي أنت مؤهل للحصول عليها*:
• ارت ِد كمامة عند االختالط
باآلخرين لمدة  10أيام
اختبارا في اليوم الخامس ،إن أمكن
أجر
•
ً
ِ
إذا لم تكن قد تلقيت اللقاح ،أو لم تكن
محصنًّا بالكامل ،أو لم تتلق الجرعة
عززة (ال تعلم بشأنها)
ال ُم ِ

• اب َق في المنزل لمدة  5أيام
• ثم ارت ِد كمامة عند االختالط باآلخرين
لمدة  5أيام أخرى
اختبارا في اليوم الخامس ،إن أمكن
أجر
•
ً
ِ
ق في المنزل
إذا ظهرت عليك األعراض ،فاب َ
وراجع قسم "تعاني من أعراض" أعاله

