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 مثبت شده است. امتست فورینتیجۀ 
 حاال چھ کار باید بکنم؟

 
 

 شھروند گرامی،
 

این اطالعات در تان مثبت شده است. اید و نتیجھژن دادهتست فوری آنتی ۲-کوید-شما برای بررسی آلودگی بھ ویروس کرونای سارس
صالح انجام شده باشد اطالق دارد. و در مورد تست دیده یا تحت نظارت افراد ذیژنی کھ توسط شخصی آموزشمورد تست آنتی

 کند. اید یا یک شخص ثالث بر آن نظارت نداشتھ است صدق نمیخودآزمایی کھ بھ تنھایی انجام داده
 دن نتیجۀ تست، چھ چیزھایی را باید مد نظر قرار داد.در زیر شرح داده شده است کھ در صورت مثبت ش

 
 

 . خود را قرنطینھ (ایزولھ) کنید!۱

ً بھ آپارتمان/خانۀ خود بروید! این امر در مورد افراد واکسینھژناگر نتیجۀ تست فوری آنتی • شده (ھمچنین کسانی تان مثبت شد، فورا
 کند.ھ نیز صدق میاند) و افراد بھبودیافتکھ دوز یادآور دریافت کرده

تنھا در صورت بروز موارد اضطراری پزشکی یا موارد اضطرارِی دیگر یا برای تست دادن محل زندگی خود را ترک کنید. اگر  •
 توانید بھ تنھایی در آنجا ھوایی تازه کنید.حیاط یا بالکن دارید، می

ھمچنین در زمان  —امکان در یک اتاق اختصاصی بمانید  از تماس مستقیم با دیگر افراد خانوار خود خودداری نمایید. در صورت •
ھای خانۀ خود را بھ طور منظم ھای غذایی. ھنگام تماس با دیگر افراد خانوار خود از ماسک استفاده کنید. تمام اتاقصرف وعده

دارید. اما حتی اعضای معاف از تان (مگر اینکھ از قرنطینھ معاف باشند) اجازۀ دریافت مھمان نتھویھ کنید. شما و اعضای خانواده
 قرنطینھ نیز حتی االمکان نباید در این زمان در ھمان خانھ مھمان دریافت کنند.

تان بدتر شدند، بھ صورت تلفنی با پزشک خانواده یا خدمات اضطراری اگر عالئم بیماری را در خود مشاھده کردید یا عالئم •
 ) تماس بگیرید!۱۱۶۱۱۷پزشک خانوادۀ خود (

 

 . مدت قرنطینھ و امکان پایان پیش از موعد۲

تان PCRیابد. بعد از آن، حتی اگر نتیجۀ تست گیری) پایان میروز پس از دریافت نتیجۀ تست (تاریخ نمونھ ۱۰دورۀ قرنطینۀ شما  •
 ت. ژن شماسشود. مبدأ محاسباْت مثبت شدن نتیجۀ تست فوری آنتیتان تمدید نمیھم مثبت شد، دیگر دورۀ قرنطینھ

پایان  PCRانجام شد و نتیجۀ آن منفی شد، قرنطینھ با ارائۀ نتیجۀ منفی تست  PCRاگر برای بررسی درستی نتیجھ یک تست  •
خود را بھ پلیس منطقۀ خود  PCRشود. شما باید نتیجۀ منفی تست ای از سوی ادارۀ بھداشت صادر نمییابد. اعالن جداگانھمی

 دھد و از این رو، برای شما رایگان است.را مصوبۀ تست فدرال پوشش می PCRگزارش دھید. ھزینۀ تست دوبارۀ 

ژن اید، از این امکان برخوردارید کھ از روز ھفتم قرنطینھ تست فوری آنتینداده PCRاگر برای بررسی نتیجۀ تست خود تست  •
فی شد، دورۀ قرنطینھ نیز بالفاصلھ بعد از ارائۀ ساعت بدون عالئم باشید. اگر نتیجھ من ۴۸بدھید. بھ این منظور باید بھ مدت حداقل 

 یابد.ژن پایان مینتیجۀ منفی تست فوری آنتی

در آن صورت نیز از اش مثبت شده باشد نیز از این امکان برخوردارید. اید و نتیجھداده PCRحتی اگر برای بررسی نتیجھ تست  •
ساعت بدون عالئم  ۴۸ژن بدھید. بھ این منظور باید بھ مدت حداقل این امکان برخوردارید کھ از روز ھفتم قرنطینھ تست فوری آنتی

 یابد.ژن پایان میباشید. اگر نتیجۀ این تست منفی شد، دورۀ قرنطینھ نیز بالفاصلھ بعد از ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری آنتی

 ۴۸منفی نیز داشتھ باشید و حداقل بھ مدت  PCRکنید، ممکن است الزم باشد تست مراقبتی فعالیت می-اگر در یک نھاد پزشکی •
شوید یا نھ بھ کارفرمای خود مراجعھ ساعت عالئمی نداشتھ باشید. در این صورت، برای این کھ مطلع شوید مشمول این قانون می

 کنید. 

 تشخیص داده شده باشد نیز امکان استفاده از تست رایگان را دارید.اگر سویۀ آمیکرون در شما  •

 دھد و از این رو، برای شما رایگان است.ھزینۀ تست رایگان را مصوبۀ تست فدرال پوشش می •
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 . درستی نتیجۀ تست خود را بررسی کنید!۳

اعتمادتر کھ قابل PCRفوری خود را با تست وجود دارد، مثبت بودن تست  PCRاگر در منطقۀ شما ظرفیت کافی برای انجام تست  •
دھد و از این رو، برای را مصوبۀ تست فدرال پوشش می PCRاست بررسی کنید و فوراً بھ قرنطینھ بروید. ھزینۀ تست دوبارۀ 

س، بھ تان مثبت شده است. برای یافتن اطالعات تماشما رایگان است.  از قبل بھ مرکز تست اطالع دھید کھ نتیجۀ تست فوری
 بھ این نشانی » انجمن پزشکان بیمۀ سالمت قانونی«صفحۀ اینترنتی 

karte-anlaufstellen/corona-https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona/ ا با شماره مراجعھ کنید ی
نیز ارائھ  PCRای کھ، در کنار دیگر خدمات، تست کنندهھای مشارکتتماس حاصل فرمایید. فھرستی از داروخانھ ۱۱۶۱۱۷تلفن 
) نیز فھرستی از Kommuneھا (دسترس است. معموالً شھرداریقابل ی دولتیھاداروخانھدھند از طریق صفحۀ اینترنتی می

 مراکز تست را بر روی صفحۀ اینترنتی خود دارند.
توانید از قاعدۀ ایزوالسیون در خانھ تخطی کنید. در این حین اقدامات حفاظتی متناسب (ھمچون می PCRبھ منظور انجام تست  •

 ) باید رعایت شوند. FFP2ینی یا ماسک حفظ فاصلھ و پوشیدن حفاظ دھان و ب

دادید و نتیجۀ آن منفی شد، دوران ایزوالسیون شما و اعضای خانوارتان، بھ محض دریافت نتیجۀ تست، بھ پایان  PCRاگر تست  •
 رسد.می

 

 بھ اعضای خانوار خود اطالع دھید! .4

 تان مثبت شده است.در اسرع وقت بھ ھمۀ اعضای خانوار خود اطالع دھید کھ نتیجۀ تست •

اعضای خانوار شما نیز باید سریعاً پس از اطالع از مثبت شدن نتیجۀ شما خود را قرنطینھ کنند، مگر این کھ از قرنطینھ معاف  •
 »:فرد معاف از قرنطینھ«باشند. 

 
روز نگذشتھ  ۹۰روز و یا بیشتر از  ۱۵فردی است کھ دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشد و از دوز دومش کمتر از      •

 باشد،
روز و یا بیشتر  ۲۸اش کمتر از گیریآلودگی بھ ویروس کرونایی را دارد کھ از زمان نمونھ PCRای کھ گواھی فرد بھبودیافتھ     •

 د،روز نگذشتھ باش ۹۰از 
 ای کھ حداقل یک دوز یادآور دریافت کرده باشد یاشدهفرد واکسینھ     •
ای کھ یک یا دو دوز واکسن کرونا دریافت کرده باشد و مھم نیست کھ اول واکسیناسیون رخ داده باشد یا آلودگی بھ فرد بھبودیافتھ     •

 ویروس؛
•  

 افت نکرده باشد.و در ھمۀ موارد ذکر شده، حکم دیگری را از نھادی ذیصالح دری •
•  

 ھمچنین، نتیجۀ تست اعضای خانوار نباید مثبت شده باشد و نباید عالئمی داشتھ باشند. •
 

اعضای خانوار شما نیز تنھا در صورت بروز موارد اضطراری پزشکی یا موارد اضطراری دیگر یا برای انجام تست مجاز بھ  •
 ا حیاط خانۀ خود مجاز است. خروج از آپارتمان یا خانھ ھستند. گذران وقت در بالکن ی

یابد، البتھ بھ شرطی کھ اعضای خانوار روز پس از نتیجۀ تست شما پایان می ۱۰مدت قرنطینھ برای اعضای خانوار شما قاعدتاً  •
 شود.سازی یا انجام تست توصیھ میشان مثبت نشده باشد. اگر عالئم در اعضای خانوار شما بروز پیدا کرد، شفافشما نتیجۀ تست

توان تست افزون بر این، امکان پایان پیش از موعد قرنطینھ برای اعضای خانوار نیز وجود دارد. در ھفتمین روز قرنطینھ، می •
یابد. ژن داد. اگر نتیجھ منفی شد، قرنطینۀ اعضای خانوار نیز بالفاصلھ بعد از ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری پایان میفوری آنتی

ایان پیش از موعد قرنطینۀ اعضای خانوار) را باید تا زمان انقضای دورۀ قرنطینۀ اولیھ با خود بھ ھمراه نتیجۀ تست منفی (برای پ
 داشت و تنھا در صورتی کھ نھاد ذیصالح آن را از شما طلب کرد ملزم بھ ارائۀ آن ھستید.

اند شوند کھ با شما تماس نزدیک داشتھروند و بھ عنوان افرادی تلقی میآن دستھ از اعضای خانواده کھ بھ مھد یا مدرسھ می •
 توانند از روز پنجم قرنطینھ برای پایان قرنطینھ تست دھند.می

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/corona-testangebote-in-apotheken.html
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ژن شما در ابتدا، بھ جز برای افراد خانوادۀ شما، برای افراد دیگری الزام بھ رعایت قرنطینھ را ایجاد نتیجۀ مثبت تست فوری آنتی •
اید اطالع دھید. اما کسانی کھ با ھا تماس داشتھست خود را بھ اطرافیان و کسانی کھ با آنتوانید مثبت بودن نتیجۀ تکند. شما مینمی

 اید ملزم بھ مراجعھ بھ ادارۀ بھداشت نیستند.ھا تماس داشتھآن

 

 . تماس از سوی ادارۀ بھداشت۵

ھا در ھا و دیگر افرادی کھ با آنشان مثبت شده است، اعضای خانوار آنادارۀ بھداشت بھ صورت منظم با افرادی کھ نتیجۀ تست •
پذیر در آن گیرد، بھ جز وقتی کھ فرد پس از واکسیناسیون بیمار شده باشد و در محیطی باشد کھ افراد آسیباند تماس نمیتماس بوده

 ارد کھ خودتان با ادارۀ بھداشت تماس بگیرید.حضور دارند. لزومی ند

ھای رایگان یا مراکز تان باقی مانده است، لطفاً با شمارهاگر ھمچنان در مورد قرنطینۀ خود یا اعضای خانوار خود سؤالی برای •
 ھای آن از این قبیل است:ارائۀ اطالعات مربوطھ تماس بگیرید. نمونھ

o ووتمبرگ:-زوالسیون در بادنسؤاالت رایج در مورد قرنطینھ و ای 
-antworten-und-corona/fragen-zu-infos-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-https://www.baden

quarantaene-corona/faq-um-rund/ 

 اگر برای قرنطینۀ خود نیاز بھ گواھی دارید، لطفاً با پلیس منطقۀ خود تماس بگیرید. •

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
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