
 
 
 
 

 (حالة مشتبھ بھا):  19لمن قام باجراء اختبار كوفید 
 

 .یجب علیك البقاء في المنزل الى حین ظھور نتیجة التحلیل •
 .ال یحتاج افراد اسرتك الى الحجر الصحي •
 helsenorge.noتحصل على نتیجة االختبار عبر تسجیل الدخول الى موقع  •
, وحدد عن طریق االعدادات كیف  helsenorgeضع رقم الھاتف والبرید االلكتروني الصحیحین في موقع  •

سیكون من الممكن بعد ذلك الحصول على اشعار عبر الھاتف او البرید  –بك  Helsenorgeترید ان تتصل 
 االلكتروني حین تتوفر نتیجة التحلیل. 

من الممكن ان یستغرق وقت الجواب مدة أطول في بعض ولكن   االختبار،تستغرق نتیجة التحلیل عادةً یومین من  •
 .)حدد ذلكھو الذي ی Ahusعلى  الفترات (العبء

 .116117قم باالتصال على رقم الطوارئ  – أیام دون توفّر اإلجابة  4-3في حال مرور أكثر من  •
غ مركز االختبار وسنتصل بك إلبالغك  , قم بإبالhelsenorgeفیما إذا لم یكن لدیك إمكانیة تسجیل الدخول الى  •

 بنتیجة االختبار.
 
 

 .AHKفستتلقى مكالمة ھاتفیة من فریق العدوى في  إذا كانت النتیجة إیجابیة،
 

 عند الحصول على نتیجة إیجابیة، فستصبح في العزل الصحي. •
 بعد التخلّص من األعراض.أیام  3أیام، ولكن  8یستغرق العزل على األقل سیتم متابعتك من قِبل البلدیة.  •
 أیام منذ آخر تعّرض. 10سیتم وضع جھات االتصال القریبة الخاصة بك في الحجر الصحي لمدة  •
 ساعة قبل ظھور األعراض لدیك. 48نحن نتتبع جھات االتصال القریبة الخاصة بك من آخر  •
إال إذا كان لدیك مرحاض  یوماً منذ بدء األعراض لدیك ( 15یخضع افراد االسرة الى الحجر الصحي لمدة  •

 ).وغرفة نوم منفصالن وال تحتاج إلى االتصال بأي شيء آخر
عند االختبار في األشھر الستة  19یستثنى من الحجر الصحي األشخاص الذین ثبتت اصابتھم بفایروس كوفید  •

 الماضیة.
 
 

 إذا كانت النتیجة سلبیة: 
صحة جیدة بشكل عام وأعراض قلیلة (بعض األعراض المتبقیة مثل سیالن  الى حین حصولك على علیك البقاء في المنزل 

 ال بأس بھا). ذلك،او ما شابھ  االنف،
 
 
 

 © نتمنى لك الشفاء العاجل
(في أیام   90995379كریستین ھالفورسن على الرقم أو على فریق العدوى   116117اتصل بغرفة الطوارئ على الرقم 

 األسبوع فقط) إذا كان لدیك أي استفسار.  


