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 نتيجة االختبار:

 باطل            سلبي           إيجابي         

 

 
تنبيه: يتم تعبئة هذا الجزء في الموقع بواسطة موظفين مؤهلين بعد 

 االختبار
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 يرجى إحضار هذا المستند معك  

 عند إجراء االختبار

   

 

 

 

 أعزائي المقيمين في تيرول!

سنوات )من السنة السادسة المكتملة من العمر(، سيتم توفير عرض اختبار شامل  6بالنسبة للمقيمين في تيرول من عمر  - تيرول بصدد إجراء اختبار

ديسمبر لتوضيح حالتهم تجاه فيروس كورونا. ويتمثل الهدف من ذلك في تحديد عدوى كورونا غير المعروفة  6إلى  4وطوعي مع اختبارات المستضد من 

تكون غير ملحوظة وبالتالي قطع سالسل العدوى في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون االحتفال بعيد الميالد ممكناً في تيرول، على األقل في والتي غالبًا ما 

 مزيد منمجموعات صغيرة. االختبار مجاني. سيكون االختبار في البلدية التي تعيش فيها؛ وستتلقى معلومات مفصلة من بلديتك في الوقت المناسب. لل

 . www.tiroltestet.atالمعلومات يرجى الدخول على الموقع اإللكتروني 

 

 ورق البيانات الشخصية لإلختبار

  تاريخ الميالد:        االسم األول واسم العائلة: 

 عنوان المنزل: 

 _______________________________   الهاتف المحمول:  : يرجى ملء هذا النموذج بشكل مقروء

 ____________________________________  البريد اإللكتروني: ________________   الهاتف: 

 

 إجراء االختبار:

 .)بعد الدخول إلى طريق االختبار المحلي، سيتم مراجعة بياناتك وإرسال إقرار حماية البيانات الموقع )انظر المرفق 

 ر بمسحة أنف. ويلي ذلك اختبا 

  دقائق. سيتم إبالغك بنتائجك عن طريق الرسائل القصيرة على هاتفك و/أو البريد اإللكتروني )في حاالت استثنائية،  5على أن يستغرق االختبار بالنسبة لك حوالي

 . ستتبع مكالمة(
 

 معلومات عامة:

  .ستخبرك رئاسة الحي بموعد االختبار ومكانه 

 !يتعين عليك تجنب االزدحام أمام المنشآت التي تجري فيها االختبارات وفي داخلها. حافظ على مسافة بينك وبين اآلخرين 

  ..ال تنس ارتداء قناع الوجه وال تنسى هوية تحقيق الشخصية 

 ريد اإللكتروني في غضون الساعة التالية تقريبًا.بعد إجراء االختبار، ستتلقى إشعاًرا بنتيجة االختبار عبر الرسائل القصيرة على الهاتف و/أو الب   

 " إذا كانت نتيجة اختبار المستضد إيجابية، فستتم دعوتك إلى اختبار بي سي آرPCR يتم إجراء هذا االختبار بعد ذلك في أحد مقرات االختبار )يوجد شارع ."

 ".PCRيجة اختبار بي سي آر "في كل منطقة(. ستتصل بك السلطات الصحية وستقارن النتيجة السابقة بنت

 1450ففي هذه الحالة، يرجى االتصال بالخط الساخن  -: من فضلك ال تحضر لالختبار إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض األنفلونزا هام. 

  .يجب أيًضا أال يشارك األشخاص الذين ثبتت إصابتهم خالل األشهر الثالثة الماضية في االختبار 

  مساًء. 10صباًحا حتى الساعة  8متاح من الساعة  30 80 80 0800 هل لديك المزيد من األسئلة؟ الخط الساخن للمحافظة 

  

 


