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 ،MD, MPH, MSمايكل مندوزا 

 مفوض الصحة العامة  

السريع  19-كوفيد فحص أدواتو توفر مقاطعة مونر؟ iHealth COVID-19 Antigen) السريع ) 19-ص كوفيدفح أدوات طفليم إعطاء تماذا ل

((iHealth COVID-19 Antigen الذاتي فوًرا قبل التجمع مع األشخاص الذين ال يعيشون في  فحصكل طالب. نشجع الطالب على إجراء الل

 .صفوفقبل عودة الطالب إلى ال 19-كوفيد منزلك. سيساعد ذلك في الحد من انتشار

 

أدوات الفحص. يمكنك  علبة والذي يتواجد في ، بعناية دليل البدء السريع للمستهلكين متوفرة فيقم بقراءة واتباع التعليمات الكيف أقوم بالفحص؟ 

يجب على البالغين  .مقاطع فيديوالخطوات في على هاتفك الذكي لمشاهدة   iHealth COVID-19 Antigen Rapid Testأيضاً تحميل تطبيق

 .عاًما 15ختبار لألطفال دون سن إجراء اال

 

 .دقيقة 15، ستكون النتائج متاحة في غضون  فحصبعد إجراء ال كم هي مدة انتظار النتائج؟

 

ً . يجب أن يستخدم الطالب فحصينحتوي على ت علبةكل   هل يمكن ألفراد األسرة اآلخرين استخدام الفحوصات بدالً من الطالب؟ واحدًا على  فحصا

 .اتفحوصاألقل من هذه ال

 

أو قبل أن  ،19-كوفيدهي بعد التعرض المحتمل لشخص مصاب ب جراء الفحص فيهاأهم األوقات التي يجب ا ؟فحوصاتمتى يجب استخدام هذه ال

تظهر فقط إذا كان الطالب مصابًا  فحص، مثل كبار السن. ضع في اعتبارك أن نتائج ال قد يكون ضعيفاً أمام المرضيقضي الطالب وقتًا مع شخص 

بغض النظر عن  فحوصاتمباشرة قبل التجمع مع أشخاص خارج أسرتك. يمكن استخدام ال ، لذلك، قم بإجراء الفحصفحصفي يوم إجراء ال 19-كوفيدب

 حالة التطعيم.

 

، 19-بأعراض كوفيدإذا كنت تعاني من أعراض شبيهة ماذا يجب أن أعرف؟ ،  19-وفيدكألنني تعرضت لشخص مصاب بفحص أنا أقوم بإجراء ال

قبل إجراء  للشخص المصاب أيام على األقل بعد التعرض 3على الفور. إذا لم تكن لديك أعراض ، فيجب عليك االنتظار  فحصفيجب عليك إجراء ال

 .فحصال

 

 أن يعزل على الفور عن اآلخرين واالتصال 19-بكوفيد يجب على أي فرد ثبتت إصابته ماذا نفعل إذا كانت نتيجة فحص أحد أفراد أسرتنا إيجابية؟

 .أقدام من شخص مصاب في منزلك 6ال تستطيع الحفاظ على مسافة  عليك ارتداء الكمامة اذا كنت مقدم الرعاية الصحية األولية.الطبيب ب

 

 علىساعة يجب عليك تحميل نتيجة االختبار المنزلي اإليجابية الخاصة بك  24نعم ، في غضون  إيجابية؟ فحصبالغ عن نتيجة اإل عليناهل 

MCDPHالمتاح عبر اإلنترنت على لنموذجوقم بتحميلها باستخدام ا ،يجابيةاإلنتيجة التظهر  ألدوات الفحص التي تقط صورة. ال 

 reporting-covid19-www.monroecounty.gov/health 

 .5555-753-585 ىفي مقاطعة مونرو علالخاص بكوفيد إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، يرجى االتصال بالخط الساخن 

 

 (MCDPHدائرة الصحة العامة في مقاطعة مونرو ) إذا لم يكن لدىساعة؟  24ماذا يحدث إذا لم أقم بالتبليغ عن نتيجة فحص إيجابية في غضون 

لعمل مطلوب من قبل العديد من أصحاب اأمر وهو  حجر،الحديد يوم رسمي للخروج من اإليجابية الخاصة بك ، فال يمكننا ت فحصسجل بنتيجة ال

 !. الرجاء التخطيط للمستقبلحجر الصحيوالمدارس وما إلى ذلك عندما تنتهي فترة ال

 

 ال، لست بحاجة إلى اإلبالغ عن نتيجة فحص منزلية سلبية إلى دائرة الصحة العامة في مقاطعة مونرو.هل علينا اإلبالغ عن نتبجة فحص سلبية؟ 
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