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 .تيرول بصدد إجراء اختبار  |||

 .مجاني. اختياري. شامل

، يمكن لجميع األشخاص المقيمين في تيرول إجراء اختبار كورونا 2020ديسمبر  6إلى  4كن جزءا من هذا العمل التضامني غير المسبوق في تيرول. في الفترة من 
زيد من اإلصابات والوقاية منها. معًا مجاني واختياري ومن ثم معرفة حالتهم تجاه فيروس كوفيد وقت االختبار. كلما زاد عدد األشخاص المشاركين، يمكن اكتشاف الم

 - .ضد كورونا

 متى وأين تجري "اختبارات تيرول"؟

صباًحا حتى  7. بناًء على حجم المجتمع ، نوصي بمواعيد العمل لمحطات االختبار من الساعة 2020ديسمبر  6إلى  4ستقام مبادرة "اختبارات تيرول" في الفترة من  
ت عن األيام واألوقات التي تكون فيها مواقع االختبار مفتوحة. للمزيد من المعلومات وإلقاء نظرة عامة على جميع مواقع االختبار يرجى مساًء. تبلغ البلديا 5الساعة 

 .www.tiroltestet.at الدخول على الموقع

 من يمكن اختباره؟

سنوات. يجب أال يشارك األشخاص  6ول والمسجلين في الحي المشاركة في االختبار. االختبارات متاحة أيًضا لألطفال الذينتعدوا يمكن لجميع األشخاص المقيمين في تير
 .الذين ثبتت إصابتهم خالل األشهر الثالثة الماضية في االختبار

 من يقوم بإجراء فحوصات كورونا؟

تغرق االختبار بضع ثواٍن فقط. االختبار آمن وعادةً غير مؤلميُسمح فقط للعاملين المدربين طبيًا بأخذ العينات. يس . 

 ماذا علّي أن أحضر لالختبار؟

التسجيل اإلضافي ليس ضروريًا. يرجى قراءة النماذج وتعبئتها مسبقًا في المنزل. وأحضره  -سوف تحصل على نموذج اختبار وإقرار حماية البيانات عن طريق البريد 
ة معكمعك لالختبار، ألنه يحتوي أيًضا على رمز شريطي. ويتم فحص ذلك في الموقع. وال تنس إحضار بطاقة هوية رسمية تحمل صور . 

 لماذا يجب علّي إجراء االختبار؟

بالرغم من إصابتهم ألن "االختبار الشامل" على الصعيد الوطني ال ينجح إال إذا شاركت الجماهير فيه. ال يشعر بعض األشخاص بأعراض اإلصابة بفيروس كورونا 
من المرض. في أسوأ الحاالت، يجب أن يذهبوا إلى المستشفى. إذا كان يجب بالفيروس. يمكنك أن تصيب األشخاص اآلخرين الذين قد يعانون من مسار أكثر خطورة 

كورونا ووقف سالسل  إدخال عدد كبير جًدا من األشخاص إلى المستشفى في نفس الوقت، فهذا يمثل خطًرا على النظام الصحي. تسعى هذه الحملة إلى اكتشاف إصابات
من أجل سالمتنا -العدوى في مرحلة مبكرة واحتواء انتشار الفيروس  . 

 كيف يتم اختبار فيروس كورونا؟

دام تفاصيل االتصال التي تستخدم اختبارات المستضد السريع في "اختبارات تيرول". ستكون النتيجة متاحة في وقت قصير. سيتم إبالغك بعد ذلك بنتائج اختبارك باستخ
 .قدمتها

 متى وأين سيتم إعالمي بنتيجة االختبار؟

هذه البيانات لنتيجة بعد وقت قصير من إجراء االختبار عن طريق الرسائل القصيرة على الهاتف/ البريد اإللكتروني / مكالمة هاتفية. لقد قدمت بالفعل سيتم إبالغك با
 .باستخدام نموذج االختبار المكتمل

 ماذا لو كانت النتيجة "سلبية"؟

حال، استمر في اتخاذ التدابير االحترازية: ارتِد واقي للفم واألنف، وحافظ على مسافة بينك وبين التواصل  نتيجة االختبار السلبية هو مجرد أمر إيجابي. ولكن على أية
أو بطبيب األسرة عبر الهاتف 1450االجتماعي. إذا شعرت بأي أعراض، يرجى االتصال برقم  . 

 ماذا لو كانت النتيجة "إيجابية"؟

هذا يمنحك تأكيًدا مضاعفًا. بعد اختبار المستضد اإليجابي، ستتلقى رسالة  .(PCR) يجب التحقق من اختبار المستضد السريع اإليجابي عن طريق اختبار بي سي آر
أوقات عمل مقر الفحص في الغالب إلى الساعة نصية قصيرة على الهاتف (أو بريًدا إلكترونيًا أو مكالمة هاتفية) تسمح لك بالدخول إلى مقر الفحص في تيرول. تم تمديد 

ديسمبر. سيتم إبالغك بنتيجة اختبار بي سي آر 6إلى  4مساًء في عطلة نهاية األسبوع من  9  (PCR) في أقرب وقت ممكن. 
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