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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
األزمات.  تأتي ورقة المعلومات ھذه من مقاطعة كالمار للتعاون في 

 نرید أن نقدم لك معلومات دقیقة من المقاطعة. 
خالل فصل الصیف ، تأتي "أخبار عن كورونا" كل أسبوعین. إذا  

 حدث شيء كبیر ، ستأتي االخبارفي وقت اقل من ذلك 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 

 اآلن یمكنك اجراء اختبار إذا كنت مریًضا
باالختبار   و القیام se.1177اآلن یمكن ألي شخص لدیھ أعراض كورونا القیام باختبار لنفسھ. یمكنك طلب االختبار على 

 لنفسك. ثم تقدم االختبار ویمكنك بذلك معرفة ما إذا كنت مصابًا. 

یمكنك أنت الذي تعاني من أعراض فیروس كورونا طلب اختبار ذاتي. إذا كان لدیك ھویة إلكترونیة ، یمكنك الطلب على الموقع  
1177.se .ثم تطلب من شخص سلیم (غیر مصاب) احضاره . 

من األعواد ألخذ العینات. تأخذ بواسطتھم عینات من األنف والحلق. ھناك صور في العلبة توضح سوف تتلقى مجموعة صغیرة 
 لك كیفیة القیام بذلك.

 ثم تطلب من شخص سلیم تقدیمھ في نفس المكان الذي استلمھ منھ.
مرة أخرى. إذا كنت مصابًا ، یتم إخبارك  se.1177ساعة. لرؤیة الجواب قم بتسجیل الدخول إلى  48ستصل اإلجابة في غضون 

 بالقواعد التي یجب اتباعھا. إذا كانت المنطقة بحاجة إلى تتبع مصدر العدوى ، فسوف یتصلون بك.
 یُسمح لكل شخص في المقاطعة باختبار نفسھ إذا شعر بالمرض. انھ مجاني.

 ، فاتصل بمركزك الصحي.  se. 1177یمكنك تسجیل الدخول إلى ال إذا لم یكن لدیك ھویة إلكترونیة و 
 صیدلیة في الوتقدیم االختبارات  ستالماقم ب

الشخص إحضار بطاقة ھویتك وبطاقة  ھذا الصیدلیة. یجب على  في  ة الخاصة بكعینال وإرسال استالمیجب على شخص سلیم 
 .ھویتھ

 اح األجانب طلب االختبار الذاتيال یمكن للسی
 یك االتصال بأقرب مركز صحي.ولكن علإذا كنت سائًحا أجنبیًا ، ال یمكنك طلب االختبار الذاتي. 

 یمكن اختبار األشخاص الذین عندھم األعراض فقط
یتغیر وسیأتي المزید. استخدم رمز االستجابة سالعدید من الصیدلیات في المقاطعة.  من  ھستالما كطلب االختبار ، یمكنت عندما

 ھو.  االصفحة لمعرفة مالسریعة الموجود على 
 .ولمیھاالختبار الخاص بك وإرسالھ بالقرب من المراكز الصحیة في فیمربي وبور ستالمایمكنك أیًضا 

 في لوتورب في أوالند ، یمكنك الحصول على مساعدة في أخذ عینات من أفراد الرعایة الصحیة
إذا كنت قد أصبت بالعدوى من قبل. ال یمكن إجراء مثل ھذا  ملحوظة! یظھر االختبار فقط إذا كنت مریًضا اآلن. ال یظھر  

 االختبار في مقاطعة كالمار حتى اآلن.

 se.1177كیفیة الطلب على 
 اختر مقاطعة كالمار  - www.1177.seانتقل إلى  1
 ”Testa dig för pågående covid-19 i Kalmar län”  في أسفل الصفحة ، انقر فوق 2
ھناك معلومات حول كیفیة   ”Anmäl dig för provtagning – så går det till”تحت 3 

 . تسجیل الدخول.ةاإللكترونی ھویتكتسجیل الدخول باستخدام 
 ”Beställ provtagning covid-19”عند تسجیل الدخول: انقر 4
 االختبار بھااحضاراختر الطریقة التي ترید  5

 الیوم جمیع المعلومات باللغة السویدیة. 

 أكثر أعراض كورونا شیوًعا 
 حمى - 
 سعال جاف - 
 تعب كبیر- 
 التھاب األنف- 
 صعوبة في التنفس- 
 انسداد األنف- 
 إلتھاب الحلق - 
 صداع الراس - 
 غثیان- 

والمفاصلألم في العضالت   - 
 یوم 14-3فترة الحضانة 

 

 المعلومات على أخذ العینات رمز االستجابة السریعة لصفحة 
 وجھ كامیرا الھاتف المحمول إلى رمز االستجابة السریعة. 


