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 کرده بودید  اشتراک  (  19-کووید تست  کروناویروس )   چی وقت در تست 
شوید یا    مریض Tشود. اگر پیش از دریافت نتیجه  معلومتست تا نتیجه  وقت میگیرد، چند روز  19-کوویدتست در بعد از اشتراک 

 .  شویدتماس  خود به داکترنیازمند شوید، باید با  صحی به مراقبت  

ترین . شایع نمایدتست اشتراک کروناویروس شده است، باید در اولین فرصت در  مریضی  بهمصاب دهد ب هر کسی که احتمال 

  اشخاص  بعضییا بویایی.  ذائقهاز تب، سرفه، سردرد، گلودرد، مشکالت تنفسی یا از دست دادن حس   عبارتند اعراض و عالیم

 بودن خود نشوند.  و ملوث  متوجه آلوده  هیچممکن است  بعضیشوند و می شدیدتری دچار  اعراض و عالیمبه 

  حتمیقرار گرفته باشید،   عفونت به شما اعالم کرده باشد، یا اگر در معرض  Smittestopp پروگراماگر در قرنطینه باشید، اگر 

 .نماییدتست اشتراک است که در 

 کنید؟  ی کارید، باید چ که منتظر دریافت نتیجه هست زمانی در مدت
یا در قرنطینه بمانند.    خانه انتظار برای دریافت نتیجه، در  جریان دوره اند باید در  کرده تست اشتراک ی که در اشخاصبیشتر 

منع  این مدت  جریان عمومی در محالت عمومی و در  وسایط ترانسپورتیشنمکتب یا محل کار، در در  و بود و باش حضور 

اطفال  کنید، حفظ کنید. می ساالن و نوجوانانی که با آنها زندگی کالن  بشمول فاصله فیزیکی را از دیگران،   . شما بایدمیباشد

 تحت مراقبت باشند.  به قسم نورمال باید  خوردسال

  جریان  بمانید و در خانه باید در کرده باشید، تست اشتراک کروناویروس در  اعراض و عالیمبه   مصابیت اگر به دلیل  •

 مدت انتظار برای دریافت نتیجه، فاصله خود را از دیگران حفظ کنید.  

،  کرده باشیدتست اشتراک در   Smittestopp  پروگراممبتال یا بر اساس اعالن  شخصاگر به دلیل نزدیک شدن به   •

 بمانید. خانه مدت انتظار برای دریافت نتیجه در جریان باید در 

  مطابق بهکنید.  تست اشتراک آن در  ختمشروع دوره قرنطینه و پیش از  بعد از ، باید  هستید جبری اگر در قرنطینه  •

کنند باید می ی که با شما زندگی اشخاصشوید. می نکنید، جریمه  مراعات الزامی است و اگر این قانون را قرنطینه  ،قانون

  7این دوران در قرنطینه بمانید.  جریان درهمچنان باید انتظار بمانند.  ۀاول در قرنطین تست  ۀ زمان دریافت نتیج الی

تست  نتیجه   ،روز 7بعد از  اگر کنید. تست اشتراک در  مجددا  آلوده باید  شخص ملوث و آخرین تماس با بعد از روز 

آخرین تماس  بعد از روز   10نکنید، قرنطینه به مدت تست اشتراک اگر در  .را خاتمه بدهیدتوانید قرنطینه می منفی باشد، 

 کنید.  تست اشتراک در  مجددای باشید، باید مریض  اعراض و عالیم. اگر دچار پیدا میکندآلوده ادامه ملوث و شخص با 

  مکمل روز  7بعد از و هم  وارد شدن  ابتدای ، باید هم در هستید، نارویرسیدن به خاک بعد از ، دخولیاگر در قرنطینه  •

نکنید، جریمه   مراعات و اگر این قانون را  میباشدو قرنطینه الزامی تست   ،قانون مطابق به کنید. تست اشتراک در 

کنید و  می دهید. اگر با دیگران زندگی خاتمه ب قرنطینه  به توانید می منفی باشد، تست روز نتیجه   7بعد از  شوید. اگر می 

بمانند. اگر دچار   خانه باقیه شما، در  همخانه باید، در مدت قرنطین  اشخاص ، مراعات نماییدتوانید فاصله فیزیکی را می ن 

 کنید. تست اشتراک در  مجددای باشید، باید مریض اعراض و عالیم

باید  کرده باشید، تست اشتراک کروناویروس در  اعراض و عالیماگر در قرنطینه اجباری باشید و به دلیل ابتال به  •

وجود خواهد داشت. قوانین  19-احتمال ابتالی شما به کووید چرا کهد مراعات نمایی را  ( Isolationن تجرید )قوانی 

تست  زمان مشخص شدن نتیجه  الیکنید، باید می ی که با آنها زندگی اشخاص. میباشداز قوانین قرنطینه  شدیدتر تجرید

 کنند. تست اشتراک همخانه شما باید در  اشخاصهمچنین بمانند. باقی اول شما در قرنطینه 

تست  در  ،قرار نگرفتنکروناویروس و در معرض آلودگی  اعراض و عالیمنبودن به  مصاب ود با وج در صورتیکه  •

اشتراک  ی که به دلیل اشخاصهمچنین  بمانید. خانهدر  تست  زمان دریافت نتیجه  الیکه ضرور نیست ، ایدکرده اشتراک 

 .میباشنداین قاعده  شامل در ند اکرده تست اشتراک سفر در  پالن، مراجعه به موسسات یا داشتن یات پالن تحقیقدر 

 تست چگونگی دریافت نتیجه 
 Helsenorge.no سایت کروناویروس را در تست توانید نتیجه می روز،   2-1بعد از 

(https://www.helsenorge.no/en/test-results / .دریافت کنید ) شود.  می  زیادتراین مدت کمی بعضی اوقات 

شده در قسمت  ایمیل ثبت  آدرس یا  نمبر تلیفون موبایلکه دارای  D نمبریا ناروی شناسایی ملی  نمبردارای  اشخاصهمه 

تست  یا ایمیل از نتیجه   پیام کتبی کوتاهباشند، از طریق  helsenorge.no( سایت Kontaktinformasjonمشخصات تماس ) 
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هنمای  یا خط ر مربوطهتست رای دریافت نتیجه باید با مرکز ندارید، ب  D نمبریا ناروی شناسایی ملی  نمبر.  اگر باخبر خواهند شد

 ید. شوتماس   به کرونا در شهر خود 

  ،به کروناویروس نباشید نتیجهمبتال ( خواهد بود. اگر positivt/påvistمثبت یا تاییدشده ) ،به کروناویروس باشید نتیجهمبتال اگر 

 خواهد بود. ( negativt/ikke påvistمنفی یا تاییدنشده )

 

 مثبت باشد(تست اید )نتیجه که دچار کروناویروس شده بدهدنشان تست اگر 

  شهر شماتماس در  ردیابیهستید، باید خود را قرنطینه کنید. گروه   19-دچار کووید  طفل شما دهد که شما یا ب نشان تست اگر نتیجه 

 .  خواهند شد تماس   به  با شما

ی که با آنها زندگی  اشخاصنزدیک ) بسیار. همه اشخاص میباشدی ضروری مریضاز شیوع  جلوگیریوقایه و  تماس برای  ردیابی

تست اشتراک  باید در  اشخاص این همچنین قرنطینه شوند.   داخل دراید(، باید ی که با آنها تماس نزدیک داشته اشخاصکنید و می 

 .نمایند

بنابراین ابهامات خود   ،بین شما تفاهم وجود داشته باشدفیماکه   است ضرور . محرمانگی میباشدبه رعایت اصول   مکلف شاورالی 

. استفاده از  ترجمان نماییدتوانید درخواست می مقابل را بفهمید، لسان جانب برطرف کنید. اگر نتوانید  پرسیدن سوال  ذریعۀ را 

 .  میباشدرایگان  ترجمانیخدمات 

را  مکان دیگری یک کند تا می به شما کمک  شاورالی همخانه را حفظ کنید،  اشخاصنتوانید فاصله فیزیکی از  تجریداگر در دوره 

 .  پیدا کنیدبرای زندگی 

 

 تجریدها و قوانین مربوط به قرنطینه و توصیه
facts-coronavirus-https://www.fhi.no/en/op/novel-: تجریدها و قوانین مربوط به قرنطینه و توصیه  •

isolation-and-quarantine-distance-advice/social-general-and-advice/facts / 

ترجمه شده است:   تجرید به لسانهای مختلف ها و قوانین مربوط به قرنطینه و توصیه  •

-advice/information-facts-coronavirus-https://www.fhi.no/en/op/novel

slanguage-different-material/informasjon / 

 شود.  جزایی فرض جرم    ،و قرنطینه  تجریدنقض قوانین ممکن است ، برحالقانون   مطابق به •

 

 


