اب ِ
اگر جو ِ
تست شما برای ویروس
جدید کرونا با تست فوری* مثبت شود،
چه کار باید بکنید؟

* تست فوری نام های مختلفی دارد مانند تست آنتیژن ،تست سریع و رپید تست.

•

فو ار خود ار قرنطینه کنید.

•

یکی از کارکنان مرکز ردیابی کرونا (واحدی وابسته به اداره کل ایمنی بیماران) با شما تماس میگیرد .خودتان نیز میتوانید
با مرکز ردیابی کرونا تماس بگیرید ،شماره تلفن .32320511

•

هر چه زودتر یک تست پیسیآر تکمیلی انجام بدهید .خودتان میتوانید در این سایت وقت بگیرید:
www.coronaprover.dk

•

هنگام رفتن به محل تست پیسیآر نباید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید و باید ماسک صورت با مارک سیای
 CEبزنید.

چ ار وقتی که جو ِ
اب تست من با تست فوری مثبت است،
باید تست پیسیآر انجام دهم؟
•

تست پیسیآر میتواند جوابی ار که تست فوری داده تایید یا رد کند.

•

استفاده از تست پیسیآر معلوم میکند که آیا شما به یک گونه ویروسی مبتال شده اید یا نه .از این طریق مسئوالن
میتوانند شیوع بعضی از گونه های ویروسی ار دنبال کنند.

• اگر جواب تست پیسیآر تکمیلی شما مثبت است ،باید در قرنطینه بمانید ،اطالعات بیشتر در سایت:
www.sst.dk/selvisolation

اگر جواب تست پیسیآر شما منفی باشد ،چه کار باید بکنید؟
•	اگر تست پیسیآر شما منفی است ،و شما هیچ عالئمی ندارید ،میتوانید قرنطینه خود ار قطع کنید .ردیابی ارتباط ها نیز
میتواند قطع شود ،در نتیجه افرادی که با هم ارتباط داشته اید میتوانند قرنطینه خود ار قطع کنند و دیگر نیازی به انجام تست
ندارند .میتوانید با مرکز ردیابی کرونا تماس بگیرید ،شماره تلفن  32320511و در مورد قطع ردیابی ارتباط ها راهنمایی و
کمک بگیرید.
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تست فقط تصویری لحظه ای به دست میدهد
تست کرونا – چه تست فوری و چه تست پیسیآر – فقط تصویری لحظه ای به دست میدهد که آیا در زمان انجام
تست ،شما به کووید  19مبتال شده اید یا نه .به این دلیل مهم است که شما به رعایت توصیه های مربوط به پیشگیری
از سرایت ویروس ادامه دهید ،یعنی فاصله کافی بگیرید ،بهداشت دقیق دست یادتان باشد و در صورت بروز عالئم
بیماری در خانه بمانید – صرف نظر از اینکه جواب تست شما چه باشد.

اطالعات بیشتر در مورد تست ویروس جدید کرونا در سایت www.sst.dk/coronatest
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