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معلومات حول ما ینبغي علیك أن تفعله بعد إجرائك الختبار کورونا
ابق في المنزل حتى تظهر نتیجة االختبار .سیکون بإمکانك الحصول على النتیجة في غضون یوم أو یومین .لن تتلقى أي إشعار بأن النتیجة جاهزة .سجّل الدخول
إلى موقع  www.helsenorge.noلمعرفة نتیجة االختبار الخاص بك ونتائج اختبارات أطفالك .إذا لم تكن لدیك إمکانیة تسجیل الدخول إلى ،helsenorge.no
فیجب علیك االتصال بطبیبك العام ( )fastlegeللحصول على نتیجة االختبار .یمكنك أیضًا االتصال بهاتف كورونا على الرقم 55 56 77 00 

نتیجة اختبار إیجابیة :یُظهر اختبار كورونا أنّكّمصابّبالعدوى
ك ّل من لدیه نتیجة اختبار إیجابیة ،یتم االتصال به هاتفیًا أو یتلقی رسالة نصیة قصیرة من عیادة الطوارئ في بیرغن (.)Bergen Legevakt
في حالة نتیجة االختبار اإلیجابیة یجب علیك
 البقاء في المنزل
صین إن أمكن
 الحفاظ على مسافة من األشخاص الذین تعیش معهم ،واستخدم غرفتك وحمامك الخا ّ
 حافظ على نظافة الیدین واألسطح
یجب أن یدخل اآلخرون في المنزل الحجر الصحي .أ ّما أنت فیجب أن تكون في العزل الصحي حتى انقضاء  10أیام بعد بدء األعراض ،ویجب أن تكون خالیًا
من الح ّمى طوال الـ  24ساعة الماضیة.
ح ّدد األشخاص الذین کنت علی اتصال وثیق معهم في الفترة من الیوم الذي أصبحت فیه مریضًا وقبله بیومین .نبّههم إلى أنهم ربما أصیبوا بالعدوی وأنه یجب
علیهم الدخول في الحجر الصحي .سیتم االتصال بك من قبل مكتب مكافحة العدوى في بیرغن ،والذي سیقدم لك المزید من المعلومات.
یمكنك قراءة المزید عن قواعد العزل المنزلي والحجر الصحي علی
 www.bergen.kommune.no/koronavirusوwww.fhi.no

نتیجة اختبار سلبیة :یُظهر اختبار كورونا أنكّلستّّمصابّاّبالعدوى
إذا کانت النتیجة على موقع  / Ikke påvist" www.helsenorge.noلم یتم اكتشاف العدوی" ،فإن هذا یعني أنه لم یتم اكتشاف فیروس كورونا في وقت
اجراء االختبار .إذا كنت في الحجر الصحي ،فمن المهم أن تبقی في الحجر کامل فترة الحجر الصحي التي تبلغ  10أیام .تحتاج الفیروسات دائ ًما إلى "وقت
حضانة" معین .فقد تكون مصابًا بالفعل حتى لو لم یظهر ذلك في االختبار.
وإذا كنت تعاني من نزلة برد "طبیعیة" أو تعاني من أعراض تنفسیة ،دون أن تكون في الحجر الصحي ،فیجب علیك البقاء في المنزل حتى تصبح في حالة
صحیة عا ّمة جیدة .یجب على العاملین في مجال الرعایة الصحیة الذین ظهرت علیهم األعراض االتصال بصاحب العمل قبل العودة إلى العمل.
من المهم أن تعرف أیة هي النصائح التي تنطبق علیك على .www.fhi.no
إذا ظهرت علیك أعراض أثناء انتظار نتائج االختبار أو بینما أنت في الحجر الصحي ،فمن المحتمل أنك مصاب بالعدوى وتحتاج إلى الدخول في العزل الصحي على
الفور .یجب علیك على الفور إخطار اآلخرین في أسرتك واألشخاص الذین کنت علی اتصال وثیق معهم بأنه یجب علیهم الدخول في الحجر الصحي.
اطلب المساعدة إذا أصبت بمرض خطیر .اتصل بطبیبك العام أو عیادة الطوارئ على الرقم  .116 117 في حالة ظهور أعراض حرجة علیك ،اتصل بـ 
 .113انتبه بشكل خاص إلزدیاد صعوبة التنفس عندك .تذكر اإلبالغ على الهاتف ع ّما إذا كنت في العزل الصحي أو في الحجر الصحي بسبب کوفید.19-

BERGEN LEGEVAKT

