
كيف ميكنك استخدام فحص املستضد الرسيع

أخذ عينة

تحقق من التعليامت املوجودة عىل صندوق 

عدة الفحص ملعرفة املدة الزمنية املطلوب 

انتظارها لقراءة النتيجة. قد يختلف هذا 

حسب نوع العدد املستخدمة.

قم بلف املسحة 5 مرات ببطء عىل سطح 

فتحة األنف. باستخدام نفس املسحة، كرر 

العملية يف فتحة األنف األخرى.

أدخل املسحة يف أحدى فتحتي األنف إىل 

مسافة 2-3 سم من حافة فتحة األنف.

قم بإزالة مسحة األنف من التغليف.
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تختلف تعليامت الفحص حسب العالمة التجارية. وبشكل عام تتبع معظم عدد فحص املستضد الرسيع التعليامت أدناه، ولكن ليس كلها. يرجى 

اتباع تعليامت الرشكة املصنعة.

اإلبالغ عن نتائج فحصك

قراءة النتيجة

عليك اإلبالغ عن نتيجة فحصك. ميكن القيام بذلك عىل سجل تطعياميت 

 .)My Covid Record( لكوفيد

قم بتسجيل الدخول إىل mycovidrecord.health.nz أو اتصل 

بالرقم 0800222478 واضغط عىل الخيار 3. 

إذا كنت أحد املشمولني بـ CCES فيجب عليك إبالغ صاحب العمل 

بنتيجة فحصك.

إيجابية
يشري الخطان، أحدهام بجانب C واآلخر بجانب 

T )حتى إذا كان لون الخطني باهتاً( إىل أن نتيجة 
الفحص إيجابية. 

نتيجة غري صحيحة
عدم وجود خط بجوار C يشري إىل أن الفحص غري صحيح. إذا 

كانت النتيجة غري صحيحة فيجب عليك إعادة الفحص. اتبع 
إرشادات الرشكة املصنعة بشأن مدة انتظار ظهور النتيجة. 

سلبية
يشري الخط الواحد بجوار C إىل أن نتيجة الفحص 

سلبية.

فحص العينة

اخرج املسحة من القارورة 

بتدويرها، وضغطها عىل صفاح 

القارورة لعرص  السائل من 

املسحة.

ضع املسحة يف القارورة. قم 

بتدوير املسحة بقوة 5 مرات عىل 

األقل.

انزع السدادة األلومنيومية الرقيقة 

من أعىل القارورة التي تحتوي عىل 

محلول مستخلص الفحص. 

8

7
360º360º

6 5

910

يرجى التحقق من التعليامت 

املوجودة عىل صندوق عدة 

الفحص واتباعها ملعرفة املدة 

الزمنية املطلوب انتظارها لقراءة 

النتيجة. 

اقلب القارورة رأساً عىل عقب 

وامسك العينة فوق الفتحة جيداً. 

اعرص القارورة برفق. اسمح لـ 5-3 

قطرات بالتقطري يف فتحة العينة 

جيداً.

أغلق القارورة بالغطاء املرفق 

وادفعه بقوة. امزج السائل جيداً 

عن طريق تحريك الجزء السفيل 

من األنبوب. ثم ارم بالعدد 

املستعملة يف القاممة املنزلية 

االعتيادية.



COVID-19 - إرشادات الفحص

ُمخالط منزيل - يعني أنك تعيش يف نفس املنزل مع شخص مصاب بـ COVID-19 ولكن ليس 

لديك أعراض

موظف بالغ األهمية CCES - يعني شخصاً مهامً ومؤهالً للحصول عىل CCES. اذهب إىل 
business.govt.nz ملزيد من املعلومات.

 

+
ظهرت نتيجة فحص شخص يف منزلك 

COVID-19 إيجابية لـ
قم بإجراء فحص RAT بعد 3 

أيام من ظهور نتيجة فحص 

الشخص إيجابية

إذا ظهرت عليك أعراض، فعليك اتباع 

التعليامت املتعلقة بشخص تظهر 

عليه األعراض )السيناريو أعاله(

إذا مل تظهر عليك أعراض، يجب أن تجري 

فحصاً مرة أخرى بعد مدة 7 أيام من 

ظهور نتيجة فحصه إيجابية.

أجر الفحص يف كل يوم تعمل فيه للتحقق من أن نتيجته سلبية. ال تحتاج إىل إجراء فحص يف األيام التي ال تعمل فيها، 

ولكنك ال تزال بحاجة إىل اتباع إرشادات CCES للموظفني بالغي األهمية

!

شخص تظهر عليه األعراض - يعني أن لديك واحدا أو أكرث من أعراض COVID-19. اذهب إىل 
Covid19.govt.nz ملزيد من املعلومات.

قم بإجراء فحص املستضد الرسيع 

RAT مبجرد ظهور أحد األعراض 
لديك. إذا حصلت عىل نتيجة 

إيجابية، فبمجرد تسجيل النتيجة، 

ستتلقى املزيد من املعلومات

أجر فحصاً بعد مدة 48 ساعة إذا ظهرت 

نتيجة فحصك سلبية ولكن ال تزال لديك 

أعراض. إذا ظهرت نتيجة فحصك سلبية 

مرة أخرى، يجب عليك االتصال بأخصايئ 

طبي للحصول عىل الدعم.

مالحظة

إذا ظهرت نتيجة فحص شخص تعيش 

معه إيجابية لـ COVID-19، فراجع 

خطة الفحوصات للمخالطني املنزليني 

)السيناريو أدناه(.
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