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 من مثبت شده است. کیِت خودآزماِی کروناینتیجۀ 
 حاال چھ کار باید بکنم؟

 
 
 

 شھروند گرامی،
 

اید و آزمایش داده ۲-کوید-دیده) برای بررسی آلودگی بھ سارسشما با، بھ اصطالح، کیِت خودآزما (بدون نظارت فردی آموزش
 تان مثبت شده است. نتیجھ

 در زیر شرح داده شده است کھ در صورت مثبت شدن نتیجۀ تست، چھ چیزھایی را باید مد نظر قرار داد.
 
 

 . درستی نتیجۀ تست خود را بررسی کنید!۱

دھند. اگر جواب تست خودآزمایتان مثبت شد، ھای خودآزمای کرونا بھ اشتباه نتیجھ را مثبت نشان میگاھی اوقات کیت •
) درستی PCRژن (یا تست ملزم ھستید کھ فوراً با تست فوری آنتیای جداسازی مربوط بھ کرونا ھمطابق دستورالعمل

محدود است، باید در اسرع وقت، در یک مرکز تست، تست فوری  PCRنتیجۀ خود را بررسی کنید. اگر ظرفیت تست 
 ژن بدھید. آنتی

مایش تأییدی برخوردارید. این آزمایش برای شما اجرا است، از حق آزمطابق مقررات تست فدرال کھ ھم اکنون قابل •
 رایگان است.

بھ مرکز تست مراجعھ کنید تا در آنجا درستی نتیجۀ کیت خودآزمای شما در اسرع وقت، از طریق انجام تست فوری  •
ن بھ ای» انجمن پزشکان بیمۀ سالمت قانونی«ژن، بررسی شود. برای یافتن اطالعات تماس، بھ صفحۀ اینترنتی آنتی

 نشانی
karte-anlaufstellen/corona-www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona  مراجعھ کنید یا با شماره

دھند از این نشانی ای کھ تست ارائھ میکنندهرکتھای مشاتماس حاصل فرمایید. فھرستی از داروخانھ ۱۱۶۱۱۷تلفن 
  https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.htmlاینترنتی قابل دسترسی است: 

schnelltests-bw.de/service/patient/antigen-www.lak ھا (معموالً شھرداریKommune نیز فھرستی از (
 مراکز تست را بر روی صفحۀ اینترنتی خود دارند.

 خواھید بھ آن مراجعھ کنید در جریان مثبت بودن نتیجۀ کیِت خودآزمای خود قرار دھید.از قبل، مرکز تستی را کھ می •

جام تست، مجازید کھ از قاعدۀ ایزوالسیون در خانھ تخطی کنید. در این حین اقدامات حفاظتی متناسب بھ منظور ان •
 ) باید رعایت شوند.FFP2(ھمچون حفظ فاصلھ و پوشیدن حفاظ دھان و بینی یا ماسک 

 

 . خود را ایزولھ کنید!۲

شود کھ تا آنجا کھ ممکن است، تا زمان تأیید شدن نتیجۀ تست، بھ صورت داوطلبانھ خود را در خانھ ایزولھ پیشنھاد می •
 کنید و تا نھایت حد ممکن از تماس با دیگران خودداری نمایید. 

شما (بستھ بھ  PCR ژن (در مرکز تست) یا تستآید کھ نتیجۀ تست فوری آنتیای بھ وجود میالزام بھ قرنطینھ از لحظھ •
 اید) مثبت اعالم شود. این کھ کدام تست را انجام داده

ھای خانۀ خود را بھ طور منظم تھویھ کنید. از ھنگام تماس با دیگر افراد خانوار خود از ماسک استفاده کنید. تمام اتاق •
 تماس مستقیم با دیگر افراد خانوار خود خودداری نمایید.

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html
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ھمچون آسایشگاه، بیمارستان، یا مدرسھ در مورد قوانین قابل اطالق در آنجا اطالعات کسب قبل از ورود بھ مراکزی  •
 کنید. 

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

 

 . بھ اعضای خانوار خود اطالع دھید!۳

صورت لزوم، بھ عنوان اقدامی پیشگیرانھ، بھ اعضای خانوار خود اطالع دھید کھ نتیجۀ تست خودآزمای کرونای در  •
 تان بررسی شود. اید تا درستی نتیجھداده PCRشما مثبت شده است و تست 

 مثبت شدن نتیجۀ کیت خودآزمای شما الزامی را برای جداسازی برای اعضای خانوار شما در پی ندارد.  •

یا نتیجۀ تست فوری  PCRآید کھ نتیجۀ تست الزام بھ قرنطینھ برای اعضای خانوار شما تنھا از زمانی بھ وجود می •
 ژن (تست خودآزما مورد قبول نیست) شما مثبت اعالم شود.آنتی

 

 . اطالعات بیشتر۴

-، در مورد ویروس کرونا سارسPCRژن یا تست اگر در مورد انجام تست یا، در صورِت مثبت شدن نتیجۀ تست فوری آنتی
 توانید پاسخ خود را از اینجا دریافت کنید:سؤاالت بیشتری داشتید، می ۲-کوید

-wuerttemberg.de/de/gesundheit-https://sozialministerium.baden
coronavirus/testen-zu-hygiene/informationen-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz/  

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/

	نتیجۀ کیتِ خودآزمایِ کرونای من مثبت شده است. حالا چه کار باید بکنم؟
	۱. درستی نتیجۀ تست خود را بررسی کنید!
	۲. خود را ایزوله کنید!
	۳. به اعضای خانوار خود اطلاع دهید!
	۴. اطلاعات بیشتر


