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 مقدمي الرعایة الصحیةمراكز ربما تكون قد تعرضت للعدوى في أحد 
 :یتم إرسال ھذه المعلومات إلیك ألنك ربما تكون قد تعرضت للعدوى بشكل یتصل بزیارة لتلقي الرعایة الصحیة في

…………………………………………………………………………… 

أساسي عن طریق االتصال القریب بین الناس. یقلل االبتعاد عن اآلخرین وغسل  عن فیروس ینتشر بشكل  Covid-19 ینجم مرض
  .یوًما من اإلصابة حتى تظھر علیك أعراض المرض 14إلى  2یدیك بشكل متكرر من خطر انتشار العدوى. یستغرق األمر من 

عال أو الحمى ، ولكن یمكن أن یصاب یعاني معظم األشخاص من أعراض خفیفة فقط ، مثل سیالن األنف ، والتھاب الحلق ، والس
بعض األشخاص بأعراض أكثر خطورة ، مع مشاكل في التنفس ، ویحتاجون لذلك لدخول المستشفى. لذلك یتم القیام بتتبع مسار  

   .بعض األشخاص في مثل ھذه الظروف معرضون لخطر اإلصابة بأعراض خطیرةأن العدوى في نظام الرعایة الصحیة ، حیث 

 

 :ینطبق ما یلي إذا تعرضت لعدوى محتملة

؟ قد یكون ھذا ، على سبیل المثال،  مخطط لھ  بالرعایة الصحیة أو بخدمات رعایة المسنینقریب ھل لدیك أي اتصال   •
لمسنین أو للجراحة أو عالج آخر أو زیارة رعایة منزلیة أو أنك أنت بنفسك  لزیارة إلى عیادة رعایة صحیة أو دار رعایة  

تعمل في مجال الرعایة الصحیة أو في أي نوع آخر من بیئة الرعایة. في ھذه الحالة ، یجب علیك أن تولي اھتماًما إضافیًا 
إجراء اختبار في أقرب وقت ، والقیام ب Covid-19 إذا كنت تشعر بأنك مصاب بنزلة برد أو لدیك أعراض أخرى لـ

  .ممكن
بأنك قد   ،قم بإبالغ مقدم الرعایة الصحیة ومدیرك ، إذا كنت تعمل في مؤسسة رعایة صحیة أو في أي إطار رعایة آخر •

   .تعرضت لعدوى محتملة في بیئة رعایة صحیة قبل أن تذھب إلى ھناك
، فال یزال یتعین علیك   مخطط لھ للمسنین الصحیة أو موفري الرعایةمع مقدمي الرعایة قریب   إذا لم یكن لدیك أي اتصال •

؛ أیضاً   Covid-19 ي حال كنت تشعر بأنك مصاب بنزلة برد خفیفة أو لدیك أعراض أخرى لـفإیالء مزید من االھتمام 
 .راء اختباریتوجب علیك البقاء في المنزل على الفور ، حتى تستعید عافیتك مرة أخرى ، ولكن لن یتعین علیك إج

 

 :إذا كان یتوجب علیك إجراء اختبار

یمكنك الحصول على مجموعة أدوات االختبار الذاتي من جھة االتصال الخاصة بك في الرعایة الصحیة أو مقدم رعایة   •
فیمكنك الحصول   ،بالتوصیة بإجراء اختبار. إذا لم تكن قد تلقیت مجموعة أدوات االختبار الذاتي قام الطاقم في حالالمسنین 

حول أین ومتى   /www.1177.se/Halland موقعال . اقرأ على  مجلس بلديعلیھا من المكان المخصص لذلك في كل 
 .یمكنك إستالم وترك مجموعات االختبار الذاتي

صالح للمصادقة اإللكترونیة، یرجى االتصال بالمركز  أو أي نموذج آخر Freja eID أو BankID  إذا لم یكن لدیك بطاقة •
 .الصحي المحلي الخاص بك إلجراء اختبار

 .ختبار لكااللرعایة الصحیة المنزلیة ، فستقوم ممرضة البلدیة بإجراء لكشخص متلقي إذا كنت مسجالً  •
 .إلجراء اختبارال داعي حینھا  خالل األشھر الثالثة الماضیة ،   Covid-19 إذا كنت قد أصبت بـ •

  .نأسف ألنك ربما تكون مصابًا
 

  ، مع أطیب األمنیات

……………………………………………………………………………………. 
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