Heke testa zû* nîşan bide ku
hûn ji bo COVID-19 erênî ne,
hûn ê çi bikin?
*Testên zû wek 'ceribandinên dijjenê' jî tên binavkirin.

• Demildest xwe-tecrîd bikin.
• Karmendekî ji Coronaopsporingê dê bi we re têkilî çêbike. Her weha hûn dikarin bi
Coronaopsporing bi xwe jî têkilî çêbikin li ser telefona 32 32 05 11.
• Di zûtirîn demê de testa PCR a şopandinê bikin. Hûn dikarin testekê cih veqetînin li
coronaprover.dk
• Dema ku hûn diçin navenda testê ya PCR'ê veguhastineke giştî bi kar neynin û bînin bîra xwe
ku maskeya rûyê yê CE- nîşankirî li xwe bikin.

Dema ku testek zû nîşan dide ku ez ji bo COVID-19 erênî
me, çima ez hewceyê bi testa PCR dibim?
• Testa PCR dikare piştrast bike an jî red bike ku testa zû encama rast daye.
• Testa PCR her wisa dikare nîşan bide ka tu we vîrûsa varyantê girtî ye yan na. Bi vî awayî,
rayedar dikarin belavbûna varyantên bijartî dişopînin.
• Eger testa we ya şopandina PCR erênî be, divê hûn xwe-tecrîdê bidomînin. Bêtir bixwînin li
malpera www.sst.dk/selvisolation

Divê ez çi bikim eger testa PCR neyînî be?
• Eger testa we ya şopandina PCR neyînî be, û tu nîşaneyên we tune be, hûn dikarin xwe-tecrîdê
rawestînin. Şopgerîna têkiliyê jî dikare were rawestandin, lewre têkilîyên we yên nêzîk dikarin
xwe-tecrîdê rawestînin, û êdî hewce yî testkirinê nabin. Hûn dikarin telefonê li Coronaopsporing
bikin li ser tel. 32 32 05 11 ji bo şîretan li ser çawanîya rawestandina şopgerandina têkiliyê.
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Test bi tenê wêneyek rewşa enfeksiyona we
nîşan didin.
Test – hem testên zû û hem jî testên PCR – bi tenê wêneyekê nîşan didin bê ka di dema
ceribandinê de hûn bi COVID-19 ve enfekte bûne yan na. Ji ber vê yekê girîng e ku ji bo
pêşî li belavbûna enfeksiyonê were girtin hûn bi domdarî rêbernameyê bişopînin – wek
dûrbûna civakî, paqijiya destê baş û mayîna li malê eger nîşanên we hebe – ferq nake ku
encama testa we her çi be jî.

Bêtir bixwînin derbarê testkirina koronavîrusa nû li malpera sst.dk/coronatest
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