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 ( 19-)اختبار کوفید  خضع الختبار کورونا   لمنمعلومات 

ن قبل أن تحصل عىل من (، قد يستغرق األمر  19-كورونا )كوفيد اختبار  بإجراء ما تقوم عند طبيب إذا  ال . اتصل بالنتیجةيوم إىل يومي 

 . بینما تنتظر نتیجة االختبار مرضت أو احتجت إىل مساعدة طبية  

ي احتمال إصابته بكورونا   عىليجب  
ن
ا هي الحىم والسعال والصداع  إجراء االختبار  كل من يشتبه ف

ً
عىل الفور. األعراض األكثر شيوع

التذوق أو الشم. يصاب بعض الناس بأعراض أكثر حدة والبعض اآلخر ال يالحظون  ة أو فقدان حاس صعوبة التنفسوالتهاب الحلق و 

 . بالعدوی  أنهم مصابون

، إذا تم إخطار  ان المرءختبار إذا كعىل المرء اجراء اال    ذلك، يجبباإلضافة إىل ي الحجر الصحي
ن
تطبيق    خاللبذلك من   المرء ف

smittestoppعدوی. قد تعرض لل ان المرء  ، أو إذا ك 

 

ي علیك أن تفعل ب
 ؟ختبار اال ينما تنتظر نتیجة ماذا ینبغن

ي يجب عىل معظم األشخاص الذين خضعوا لالختبار، أو 
ن
ل، الصحي  حجر الفرض علیهم أن یکونوا ف ن ي المثن

ن
نتيجة    بینما ینتظرون البقاء ف

ي علیك أ تذهب إىل العمل أو المدرسة، و علیك أال   االختبار. يجب
األماكن العامة. يجب   أو تذهب إىلالمواصالت العامة  تستخدمال ینبغن

ا الذين تعيش معهم. أیضا 
ً
ن واألطفال األكثر سن ي ذلك البالغي 

األطفال   یجب أن یحصل أن تحافظ عىل مسافة آمنة من الجميع، بما فن

ي يتلقونها عادةعىل الصغار  
 . الرعاية الت 

وس كورونا الشائعةظهور إذا كنت قد خضعت لالختبار ل  • ي في  علیك أعراض فير
ل عليك الب  نبغن ن ي المثن

والحفاظ عىل  قاء فن

 نتيجة االختبار.  مسافة آمنة من اآلخرین بینما تنتظر 

ت بأنك تعرضت لل أجريت االختبار کنت قد إذا   • وجوب  رك بطأخ قد  Smittestoppألن تطبيق   دوی أو عألنك أخير

ل   إجراء االختبار  ن ي المثن
 اآلخرین بینما تنتظر نتيجة االختبار. والحفاظ عىل مسافة آمنة من ، فيجب عليك البقاء فن

 

ي   ان قد فرض علیك أن تکونإذا ك •
 
عند بدء الحجر الصحي وقبل انتهائه. الحجر  تجري االختبار  ، فيجب أن صحي الحجر الف

. يجب أن يكون األشخاص الذين تعيش  خالفت قواعد الحجر تغريمك إذا أن یتم  بموجب القانون، ويمكن   إلزامي الصحي 

ي الحجر الصحي حت  تتلق   
ي ستمر سلبية عىل االختبار األول. يجب أن ت نتیجة معهم فن

ي  فن
.  حت  نهایتەالحجر الصحي   البقاء فن

ي يو 
أيام   7. إذا كان االختبار بعد بالعدوی  الشخص المصاباحتکاك بأيام من آخر  7مرة أخرى بعد    تجري االختبار أن   نبغن

. إذا لم تسل   احتکاكأيام بعد آخر  10، فسيستمر الحجر الصحي لمدة لالختبار نفسك   خضعبًيا، فيمكنك إنهاء الحجر الصحي

 مرة أخرى.   تخضع لالختبار يجب أن  فإذا ظهرت عليك أعراض،  و   الشخص المصاب. ب

 

ي   ان قد فرض علیك أن تکونإذا ك •
 
من   أيام   7الوصول وبعد د عنتجري االختبار ، فيجب أن بعد السفر   صحي الحجر الف

أيام    7. إذا كان االختبار بعد خالفت قواعد الحجر تغريمك إذا أن یتم  بموجب القانون، ويمكن    إلزامي الحجر الصحي وصولك. 

 . ، فيجب عليهم  آمنة منهممسافة عىل إذا كنت تعيش مع آخرين وال يمكنك الحفاظ  سلبًيا، فيمكنك إنهاء الحجر الصحي

ي 
ي الحجر الصحي البقاء فن

ل أثناء وجودك فن ن  . جدید   تخضع الختبار يجب أن  ف إذا ظهرت عليك أعراض، و   . المثن

 

ي   ان قد فرض علیك أن تکونإذا ك •
 
ألنه من المحتمل   الصحي  ، فاتبع قواعد العزلوعانیت من أعراض کورونا صحي الحجر الف

. يجب أن يكون األشخاص الذين تعيش  أكثر رصامة من قواعد ا  هي  . قواعد العزل19-بـ کوفیدأن تكون مصاًبا  لحجر الصحي

ي الحجر الصحي حت  تتلق   
ا اخ نتیجة معهم فن

ً
  أنفسهم ضاعاالختبار األول. قد ُيطلب من األشخاص الذين تعيش معهم أيض

 لالختبار.  

 

ل حت     المکوث، فلن تحتاج إىل ودون التعرض للعدوى علیك إذا أجريت االختبار دون ظهور أعراض الكورونا  • ن ي المثن
فن

ور   ن ، أو سث  ي
وع بحتر تحصل عىل نتيجة االختبار. ينطبق هذا، عىل سبيل المثال، إذا أجريت االختبار ألنك جزء من مشر

 .  مؤسسة، أو تحتاج إىل شهادة لتتمكن من السفر 
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 هکذا تحصل عىل نتیجة اختبار كورونا 

ن   Helsenorge.noنتیجة اختبار كورونا الخاص بك عىل موقع   رؤیةالختبار، يمكنك من إجراء ا تقریبا بعد يوم أو يومي 

) www.helsenorge.no/provesvar( .  .ي بعض األحیان یستغرق األمر وقتا أطول
ن
 ف

، والذي قام بتسجيل رقم هاتف  Dلديه رقم هوية شخصي أو رقم  منسيتم إخطار كل  ي ي ە اإلمحمول أو عنوان بريدە النرويحر
ونن ي لكث 

ن
  ف

ي عندما تكون  helsenorge.no موقع  " عىل Kontaktinformasjon "معلومات االتصال
ونن يد اإللكث  ة أو الثر ، عثر الرسائل القصث 

ي ر ن صي رقم هوية شخإذا لم يكن لديك  جاهزة.  النتیجة  أو   جریت فیە االختبار الذي ا  رکز ، فيجب عليك االتصال بالم  Dأو رقم  ویحر

ي بلديتك للحصول عىل 
ن
 الختبار. نتیجة ا هاتف كورونا ف

ي الموقع ، فسُيسجل (كورونا ) 19-کوفیدإذا كنت مصاًبا ب
ن
وس كورونا  أن النتيجة إيجابية ف كن  تإذا لم  أما . لدیك أو أنه تم اكتشاف فث 

وس كورونا لم يتم اكتشافهفسيتم تسجیل أن النتيجة سلبية )كورونا(،   19-کوفید  مصابا بـ  .  أو أن فث 

 

وس كورونا )نتيجة اختبار إيجابية(   إذا أظهر االختبار أن لديك فث 

ي العزل الصحي (كورونا ) 19-ـ کوفیدإذا أظهر االختبار أنك مصاب ب
ن
بع  فریق تت تصل بكی، وسعىل الفور   ، فیجب علیك الدخول ف

 .  هاتفیا  لبلديةالعدوى التابع ل 
 

تسکن معهم وكل من كنت  تخالطهم )الذین حت  نتمكن من إيقاف العدوى، وبالتاىلي يجب عىل كل الذین  ا مهمً   ء  إجرا تتبع العدوی یعتثر  
ي أن یدخل   عىل اتصال وثیق معهم( 

.  فن  کما یجب علیك أن تخضع نفسك لالختبار.    الحجر الصحي
 

البلدية خاضعة لواجب الحفاظ عىل الشية. ومن المهم أن تفهموا بعضكم البعض، لذا اسأل إذا كانت لديك أية أسئلة. يمكنك أن  

جًما إذا   . صعب من الکان تطلب مث  ي
جم مجانن  فهم اللغة. المث 

ي مكان ال يمكنك فيه 
ي العثور عىل  الصحي  عزلال اآلخرين أثناء   مسافة آمنة من أن تحافظ عىلإذا كنت تعيش فن

، فستساعدك البلدية فن

 مكان آخر للعيش فيه. 

 

 لحجر الصحي والعزللنصائح وقواعد 
 isolering-karantene-www.fhi.no/avstand لحجر الصحي والعزل: لنصائح وقواعد  •

flere-onwww.fhi.no/karanteneisolasj-:  العدید من اللغاتتمت ترجمة نصائح وقواعد الحجر الصحي والعزل إىل  •

sprak 

ن موجب بقواعد العزل والحجر الصحي جريمة جنائية  مخالفةكون ت قد   •  . ةالساري القواني 

 

https://www.helsenorge.no/provesvar/
http://www.fhi.no/avstand-karantene-isolering
http://www.fhi.no/karanteneisolasjon-flere-sprak
http://www.fhi.no/karanteneisolasjon-flere-sprak

