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 أثناء الوباءها أو يزو في هاالند على أي شخص يعيش   تنطبق هذه التعليمات

 هناك قواعد يجب عليك اتباعها  

 .19-كوفيد انتشار منعسؤولية ميتحمل كل شخص في السويد 

 على األفراد والشركات.  تنطبق هذه التعليمات

 أعراض كنت تعاني من أيةابق في املنزل إذا  ●

 ال تقابل إال األشخاص الذين تعيش معهم أو بعض األصدقاء  ●

 حافظ على مسافة بينك وبين اآلخرين وتجنب التجمعات ●

 حرص على ممارسات مكافحة العدوى للسفر بأمان ا ●

 استطاعتكعمل من املنزل بقدر ا ●

 اغسل يديك جيًدا وبشكل متكرر  ●

 

 19-كوفيد  فيروس معلومات عن 

أو   بالفيروسوما يمكنك القيام به لتجنب اإلصابة  19-كوفيد فيروسعلومات حول  املالصحة العامة  لهيئةاإللكتروني وقع امليوفر 

 املعلومات بعدة لغات.  تتوفر آلخرين. ل نقل العدوى 

 بلغات أخرى على موقع وكالة الصحة العامة السويدية  19- كوفيدمرض معلومات حول 

 

 أعراضنت تعاني من أية إذا ك 19-كوفيد فيروسخضع الختبار ا

 . االختبار مجاني. 19-كوفيد فيروسحدد موعًدا لالختبار إذا كنت تعاني من أعراض 

 

 رقم هوية شخصية سويدية وهوية إلكترونية  يحملون لألشخاص الذين بالنسبة 

 خاصة. يجب عليك أن ُتحدد موعًدا  الذاتي الختبار اال يمكنك إجراء االختبار بنفسك في محطات 

 كيفية تحديد موعد لالختبار الذاتي 

 se.1177 اإللكتروني وقعاملعلى قم بتسجيل الدخول  .1

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/


 

 2 (3) 

 

 

 للبالغين 

  19-كوفيد  لفيروساالختبار الذاتي  - testing-self-1177.se علىقم بتسجيل الدخول 

 

   سنة 12-6بين ما لألوصياء على األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

 19- حدد جميع الخدمات األخرى ثم احجز االختبار الذاتي لكوفيد انقر فوق اسم طفلك بعد تسجيل الدخول.

  19-االختبار الذاتي لكوفيد -testing-self-1177.se علىقم بتسجيل الدخول 

 عاًما  17و  13بين ما الشباب الذين تتراوح أعمارهم 

  19-االختبار الذاتي لكوفيد -testing-self-1177.se علىقم بتسجيل الدخول 

 

 اطلب االختبار. .2

 حدد مكان االختبار.  .3

 موعًدا.  حدد .4

 كيف يعمل االختبار الذاتي 

وسائل    إحدىبقيادة سيارتك الخاصة إلى محطة االختبار أو قم بركوب الدراجة أو املش ي أو استخدام    كنت تستطيع قمإذا   .1

 . بمفردكالنقل األخرى عندما تكون 

 سيخبرك املوظفون أو الالفتات بمكان االنتظار.  .2

 توفرت لديك.يجب عليك إحضار بطاقة هوية سارية. يستحسن أيًضا إحضار معقم لليدين ومناديل ومرآة صغيرة إذا  .3

سحب العينات من خالل نافذة سيارتك املفتوحة. في حالة وصولك    باقة أدواتفسيعطيك املوظفون    إذا كنت تقود سيارتك .4

 بالدراجة أو املش ي أو ما شابه يتم إجراء االختبار في الهواء الطلق.  

 على نتائج االختبار  الحصول  يةكيف

تائج االختبار.  اإللكترونية. ابق في املنزل أثناء انتظارك لن  Care Guide  1177النتائج في غضون أيام قليلة من خالل خدمات    ستصلك

للحاالت املرضية الشديدة  بالنسبة  أو اتصل باملركز الصحي الخاص بك.    االستشارةللحصول على    1177اتصل على    إذا ساءت األعراض

 .112اتصل على 

 

 لديهم رقم هوية شخصية سويدية أو هوية إلكترونية ليسلألشخاص الذين 

  se.1177  املوقع اإللكتروني  إذا لم يكن لديك رقم هوية شخصية سويدية أو هوية إلكترونية، أو إذا لم تتمكن من تحديد موعد عبر

إلجراء االختبار. توجد عيادة   010-476  19  13( على الرقم  األوبئةعيادة  )  Pandemottagningenألي سبب آخر، يمكنك االتصال بـ  

 للمساعدة في إجراء االختبار.  ةصحي الكز ار أحد املب االتصالفي هاملستاد وفاربيرج. يمكنك أيضا  األوبئة

 أو املركز الصحي  األوبئةيتم إجراء االختبار في عيادة  ●

 يجب عليك إحضار بطاقة هوية سارية ●

 العينة من الحلق واألنفسيساعدك أحدهم في إجراء االختبار. يتم أخذ  ●

 االختبار مجاني ●

https://m09-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451
https://m09-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml
https://m09-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451
https://m09-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451
https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/?st=99181a77-ec00-4837-971b-2480b427755d&nearby=false&s=distance&g=ChIJK_ODRKHoT0YRS8g5yI8zSmo&lat=56.672256000000004&lng=12.8548864&location=Hallands+l%C3%A4n&caretype=V%C3%A5rdcentral&q
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 لى نتائج االختبار كيفية الحصول ع

. ستصلك  19-ستتصل بك العيادة التي أجريت بها االختبار إلبالغك بنتائج االختبار. سيتصلون فقط إذا أظهر االختبار إصابتك بكوفيد

  االستشارة للحصول على    1177اتصل على    االختبار. إذا ساءت األعراضتائج  أيام عمل. ابق في املنزل أثناء انتظارك لن  3النتائج خالل  

 .112للحاالت املرضية الشديدة اتصل على بالنسبة أو اتصل بأحد املراكز الصحية. 

 

 إلى رعاية  والحاجة اإلصابةفي حالة 

 عندما تحتاج إلى الرعاية اتصل باملركز الصحي الخاص بك لتحديد موعد. 

 يرجى االتصال باملركز الطبي قبل الحضور. ، 19-أعراض كوفيد كنت تعاني منإذا 

 . 112إذا كنت بحاجة إلى رعاية عاجلة اتصل بالرقم  

   املراكز الصحية في هاالند

 

 19-كوفيد  فيروسالتطعيم ضد 

. اللقاح مجاني وسُيطعم  2021عام  خاللبداية من أواخر ديسمبر وسيستمر تقديمها في جميع أنحاء السويد  اتاللقاحسيتم تقديم 

 
ً
 هم في أمس الحاجة إلى الحماية من اإلصابة الشديدة باملرض.  منأوال

 se/Halland.1177الع على املعلومات املحدثة على في هاالند. يمكنك االط اللقاحيجري التخطيط حالًيا لكيفية تقديم 

 19-التطعيم ضد مرض كوفيد 

 

 19-اختبار األجسام املضادة ما إذا كنت مصاًبا بكوفيد ُيظهر 

يوًما على   14ملدة    19-كوفيدلعاًما ولم تكن مصاًبا بنزلة برد أو حمى أو أي أعراض أخرى    18إذا كنت بصحة جيدة وتجاوز عمرك  

لديك أجساًما مضادة مما يعني أن األقل، فيمكنك تحديد موعد الختبار األجسام املضادة. ُيظهر االختبار ما إذا كان جسدك قد طور 

 مرة أخرى.  19-كوفيد  فيروسبعض الحماية من اإلصابة ب

 كرونة سويدية.  200تحديد موعد في املركز الصحي إلجراء اختبار األجسام املضادة. تكلفة االختبار ل إنك بحاجة

 

 

https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/?st=99181a77-ec00-4837-971b-2480b427755d&nearby=false&s=distance&g=ChIJK_ODRKHoT0YRS8g5yI8zSmo&lat=56.672256000000004&lng=12.8548864&location=Hallands+l%C3%A4n&caretype=V%C3%A5rdcentral&q
https://www.1177.se/Halland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119396
https://www.1177.se/Halland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119396

