
 
Updated December 5, 2022 Arabic  
DOH 420-360 

وس كوفيد ي المؤقت لإلصابة بفير
 19-دليل االختبار الذات 

جريت بتاري    خ 
ُ
ي أ
ات الت    2022ديسمير  5ملخص التغيير

 المعلومات المضافة عن إجراء االختبارات الذاتية لألطفال تحت سن عامي    •

ثة عّما  •
َّ
 يجب عليك فعله إذا كانت نتيجة االختبار سلبية المعلومات الُمحد

 مقدمة

وس كوفيد  ي المساعدة عىل تقليل انتشار في 
َعد االختبارات ذات أهمية بالغة ف 

ُ
ي عدة حاالت، ومنها: 19-ت

 ، فاالختبارات مفيدة ف 

وس كوفيد • ي أرسع وقت ممكن، واتباع  ، فيجب عليك19-إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بفي 
الخضوع لالختبار ف 

ي 
 )متاحة بلغات أخرى(.  19-تعلقة بأعراض كوفيد أشجار القرارات المالخطوات المذكورة ف 

ي 19-إذا خالطت شخًصا مصاًبا بعدوى كوفيد •
ي لك اتباع اإلرشادات المذكورة ف 

ي لك فعله إذا كان من المحتمل ، فينبغ 
ما ينبغ 

ي ذلك إجراء االختبار.  19-أن تكون قد خالطت شخًصا مصاًبا بكوفيد
 )متاحة بلغات أخرى(، بما ف 

ا قبل حدث ُمقِبل، مثل السفر، حتى إذا لم تظهر عليك األعراض ولم تكن تعلم أنك  •
ً
جِري االختبار أحيان

ُ
من الوارد أن ت

وس كوفيد  .  19-خالطت شخًصا مصاًبا بفي 

ي أحد المواقع الصحية العامة المخصصة إلجراء  
يمكنك الخضوع لالختبار عىل يد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أو ف 

ي أو  مجموعة جمع العينات الذاتيةالختبارات، أو يمكنك استخدام ا
ق عىل  اختبار ذات 

َ
ي أي مكان آخر. ُيطل

ل أو ف  ي المي  
يمكن إجراؤه ف 

م مجموعات جمع العينات الذاتية  
َ
ستخد

ُ
" أو "اختبار بدون وصفة طبية". ت لي

ا مصطلح "االختبار المي  
ً
ي أحيان

االختبار الذاتى
وس كوفيدالعدوى الراهنةالمتوافرة حالًيا لتشخيص واالختبارات الذاتية  . وال    19-؛ أي تحديد احتمال إصابتك بفي  ي الوقت الحالي

ف 
وس قبل ذلكتُعطي تلك المجموعات معلومات ع ِصبت بالفي 

ُ
 . ما إذا كنت قد أ

تتوافر مجموعات جمع العينات الذاتية واالختبارات الذاتية إما من خالل وصفة الطبيب أو من دون وصفة طبية )تباع من دون 
ي الصيدليات أو متاجر التجزئة. 

ية فقط( ثمانية ) يتعي َّ  وصفة( طبية ف  (  8أن تغطي معظم أنواع التأمي   الصحي الخاص )باللغة اإلنجلي  
ي اختبارات كوفيد

ا تلقىِ
ً
ي جميع أنحاء الوالية أيض

ن عليه شهرًيا. وتستحق األرس ف  من مجانية  19-اختبارات ذاتية للشخص المؤمَّ
Department of Health  وزارة(DOH خالل مبادرة )وزارة الصحة ،Say Yes! Covid Test (.  19-)مبادرة قل نعم! الختبار كوفيد

ي اختبار شهرًيا؛ ما يتضمن ما يصل إل  ت 
َ
ي الوقت الحالي تقديم طل

  10وذلك باإلضافة إل أي مبادرات فيدرالية أخرى. يمكن لألرس ف 
ي الشهر. 

 
نت من خالل اختبارات ف   Home - الصفحة الرئيسية() To Covid Test !Say Yesيمكن تقديم الطلبات عي  اإلنيى

)(https://sayyescovidhometest.org  أو عي  الخط الساخن لوزارة ،)متاحة بلغات أخرى(DOH ص لكوفيد عىل   19-المخصَّ
ورة. من الممكن 1- 800-525-0127الرقم  ا وأن تحصل عىل االختبارات المتاحة إلجراء االختبار عند الض 

ً
. من المهم أن تكون مستعد

ي 
ع وصول االختبارات عادة ف 

ُّ
اوح بي   يومي   وأربعة )توق ة تيى ي  4 فيى

ة ف  ( أيام اعتباًرا من تاري    خ استالم الطلب، ولكن قد تختلف تلك الفيى
 مناطق متفرقة من الوالية. 

ي الوقت الراهن، لم تعتمد 
، إدارة الغذاء والدواء األمريكية( أو تِضح باستخدام  FDA)إدارة  Food and Drug Administrationف 

وس كوفيدأي اختبار مست  ل للكشف عن اإلصابة بفي  ي المي  
. ولكن من الممكن  19-ضدات رسي    ع ف  عىل األطفال تحت سن عامي  

ض لإلصابة، وأثناء  لية بأمان لألطفال تحت سن عامي   ألغراض إجراء االختبارات بعد التعرُّ إجراء اختبارات المستضدات الرسيعة المي  
أن ُيجري اآلباء أو أولياء األمور الذين يقررون اختبار األطفال تحت سن عامي   اختبار العزل، وعند ظهور أعراض اإلصابة. ُينَصح ب

لي بأنفسهم.  
 المستضدات الرسي    ع المي  

عىل األطفال تحت سن  19-لم تعتمد أو تِضح باستخدام اختبار المستضدات الرسي    ع للكشف عن كوفيد FDAنظًرا إل أن إدارة 
ي تضم الص

، فالمدارس التى ي عرسر عامي  
ص لها بالتنازل عن   ومراكز رعاية األطفال فوف من مرحلة رياض األطفال إل الصف الثات 

َّ
الُمرخ

ي مواقع إجراء االختبارات الطبية )
لي عىل األطفال MTSإجراء االختبار ف 

ح لها بإجراء اختبار المستضدات الرسي    ع المي   (، غي  ُمضَّ
م تلك المدارس 

ِ
قد

ُ
، وقد ت   تلك االختبارات إل اآلباء وُمقدمي الرعاية الستخدامها بأنفسهم.  اكز الرعايةومر تحت سن عامي  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Arabic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
(الصفحة%20الرئيسية)Home%20-%20%20%20(https:/sayyescovidhometest.org)
(الصفحة%20الرئيسية)Home%20-%20%20%20(https:/sayyescovidhometest.org)
(الصفحة%20الرئيسية)Home%20-%20%20%20(https:/sayyescovidhometest.org)
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 . ي
جريه بنفسك، دون أن  يستعرض هذا المستند اإلرشادات الخاصة بما عليك فعله بعد إجراء االختبار الذات 

ُ
والمقصود به اختبار ت

 .  يصفه أو ُيجريه لك مقدم رعاية صحية، أو دون إرساله إل المختي 

َ التح ي استخدام االختبار. ُيرج 
وع ف  عة بالكامل قبل الرسر

ِ
ا، فاحرص عىل قراءة إرشادات الجهة الُمصن دث إذا كنت تستخدم اختباًرا ذاتيًّ

مع مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة بخصوص نتائج االختبار. قد تقبل بعض المدارس وأماكن العمل نتيجة االختبارات 
هم لتحديد ما إذا الذاتية بغرض  العودة إل العمل أو المدرسة. عليك مناقشة نتائج اختبارك مع صاحب العمل، أو المدرسة، أو غي 

 للعودة. 
ً
 كنت مؤهال

نت باستخدام أداة غ عن نتائج اختبارك )سواء أكانت سلبية أم إيجابية( عىل اإلنيى
ِّ
ي  بل

    ital AssistantDig COVID Test !Say Yes ف 
، حتى إذا لم تكن قد طلبت )متاحة باللغة اإلسبانية(. يمكنك استخدام هذه األداة لإلبال  (الرقمي  المساعد) ي

غ عن أي اختبار ذاتى
. يساعدنا اإلبالغ عن االختبارات الذاتية عىل تكوين فكرة أفضل عن انتشار عدوى Say Yes! COVID Testاالختبار من برنامج 

ي واشنطن.  19-كوفيد
 ف 

 إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية 

، ي
ي  DOHفارِجع إل إرشادات وزارة  إذا أجريت الكشف عن العدوى باستخدام اختبار ذاتى

ي واشنطن الواردة ف 
ي لك فعله إذا ف 

ما ينبغ 
)متاحة بلغات أخرى(، لمعرفة مزيٍد من المعلومات عن كيفية حماية نفسك وحماية اآلخرين، بما 19- أثبت االختبار إصابتك بكوفيد

ضك إل اإلصابة بالمرض الشديد. ال ُينَصح بتكرار  ي ذلك المعلومات عن العزل وكيفية الحصول عىل العالج إذا زادت خطورة تعرُّ
ف 

 
ِّ
غ مقدم الرعاية الصحية بنتيجة اختبارك اإليجابية وكن عىل تواصل دائم معه طوال  إجراء االختبار إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية. بل

ة مرضك. إذا كانت لديك أسئلة، وال تستطيع الوصول إل مقدم الرعاية الصحية، فاتصل بخط  الساخن عىل الرقم   WA DOHفيى
0127-525-800-1. 

العالجات واألدوية( إل خفض خطر اإلصابة بالمرض الشديد أو ) 19- يمكن أن تؤدي التدخالت المبكرة باستخدام عالجات كوفيد
ضي   لمخاطر عالية من تطور مرض أكير شدة لديهم.  19-الدخول إل المستشق  بالنسبة إل األشخاص المصابي   بكوفيد ، الُمعرَّ

ا )من س
ً
عاًما فأكير مع تزاُيد خطورة   50ن ويتضمن األشخاص الذين يزيد لديهم احتمال اإلصابة بالمرض الشديد البالغي   األكي  سن

ي جرعات اللقاح الجديدة، واألطفال والبالغي   
ي تلقى

اإلصابة بتقدم السن(، واألشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أو غي  المستمرين ف 
 
ِ
ج  التحدث إل ُمقد ُ

، في 
ً
م خدمة الرعاية المصابي   بحاالت مرضية معينة مثل ضعف جهاز المناعة. إذا كنت ترى أنك قد تكون مؤهال

ي بك لتحديد مدى أهليتك للحصول عىل عالجات كوفيد
ض لإلصابة(، أو  PrEP)  19-الصحية المعت  ي قبل التعرُّ

)العالج الوقات 
ي يتم تناولها عن طريق الفم(. 

وسات التى ي غضون  األجسام المضادة وحيدة النسيلة، أو مضادات الفي 
 
: يجب أن يبدأ العالج ف

َ
ال تتوان

. أيام من 
ً
 بعد بداية ظهور األعراض حت  يكون العالج فعاال

َ زيارة صفحة  الخدمات الصحية المجانية عن بعد إذا كنت مهتًما بالوصول إل مصادر للخدمات الصحية المجانية عن ُبعد، ُيرج 
ل بزيارة  91-لعالج كوفيد

َّ
صفحة الويب الخاصة بوزارة  )متاحة باللغة اإلسبانية(، واتباع التعليمات المذكورة لتحديد موعد. تفض

DOH ي بك بشأن  )م
م خدمة الرعاية الصحية المعت 

ِ
ي تفيدك وتفيد ُمقد

تاحة بلغات أخرى( للحصول عىل مزيد من المعلومات التى
دة من عالجات كوفيد

َّ
 . 19-أنواع ُمحد

ها من االحتياجات األخرى، فاتصل بخط  إذا كنت تحتاج إل مساعدات خاصة بالعزل، مثل الطعام أو أدوات العناية الشخصية أو غي 
WA DOH   ث إل برنامج  1-800-525-0127الساخن عىل الرقم

ُّ
 Careلإلبالغ عن نتيجة اختبارك اإليجابية، وطلب التحد

Connect أو التواصل مع مركز ،Care Connect  َ ج  ُ
ي العزل، في 

الذي تتبعه )متاح بلغات أخرى(. إذا كنت تحتاج إل المساعدة ف 
ي الحصول عىل المساعدة.  

ر ف 
ُّ
ي التأخ

 اإلبالغ عن نتيجة اختبارك من خالل الخط الساخن لتالف 

أموًرا يجب عليك فعلها إذا كان من المحتمل وأرسل إليهم  19-بأنهم ربما يكونوا قد تعرضوا لإلصابة بكوفيد مخالطيك القريبي    أخي  
ي المخالطة عن قرب بصفة عامة أن الشخص كان عىل   19-بكوفيدأن تكون قد خالطت أحد المصابي   

)متاحة بلغات أخرى(. وتعت 
ة زمنية مدتها  15لمدة ال تقل عن  19-أقدام من شخص مصاب بكوفيد 6ُبعد  ساعة. ومع ذلك، إذا كنت  24دقيقة تراكمية خالل فيى

ي مواقف تزيد فيها خطورة ا
ي يؤدي فيها األشخاص ف 

ي األماكن الضيقة، أو سيئة التهوية أو األماكن التى
لتعرض لإلصابة، مثل وجودك ف 

أقدام؛ إذ من الممكن  6أنشطة مثل الضاخ أو الغناء، فال يزال اآلخرون معرضي   لإلصابة، حتى لو كانت تفصل عنك مسافة تزيد عىل 
وس كوفيد ( من ظهور أي أعراض عليك أو بعد مرور ساع 48قبل مرور  19- أن تنرسر عدوى في  أيام عىل األقل من   10ة )أو يومي  

وس كوفيد ، فمن الممكن أن تنرسر العدوى  19-ظهور األعراض عليك. وإذا لم تظهر عليك أعراض، ولكن أثبت االختبار إصابتك بفي 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lajat-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lajat-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
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( من تأكيد االختبار إلصابتك بالعدوى، أو بعد مرور  48قبل مرور  ة   10ساعة )أو يومي   أيام من تأكيد االختبار لإلصابة. إذا كانت فيى
ي ذلك استمرار ظهور األعراض عليك أو إصابتك بالمرض الشديد أو ضعف مناعتك،  10عزلك أطول من 

أيام، كأن يكون السبب ف 
ة عزلك. من خالل إخبار المخالطي   القريبي   لك بأنه من   للعدوى حتى انتهاء فيى

ً
َعد حينئٍذ ناقال

ُ
المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا  فإنك ت

وس كوفيد  ، أنت بذلك تساعد عىل حماية الجميع.  19-لفي 

ي والية واشنطن( WA Notifyإذا كنت تستخدم تطبيق 
ض ف    19-)متاح بلغات أخرى( وكانت نتيجة اختبار كوفيد )إشعارات التعرُّ
، فيمكنك استخدام تطبيق  ي

لتنبيه المستخدمي   اآلخرين الذين ربما تكون قد خالطتهم  WA Notifyإيجابية باستخدام اختبار ذاتى
مَّ سيتيح ذلك لألشخاص الذين يستخدمون التطبيق، 

َ
، دون الكشف عن هويتك، ومن ث والذين يحتمل أن يكونوا قد خالطوا مصابي  

اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية أنفسهم واألشخاص من حولهم. وال يتم جمع أي معلومات شخصية أو تعريفية أو مشاركتها عند 
 . لطلب رمز تحقق: WA Notifyاستخدام تطبيق 

(، امسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئًيا أو  iPhoneأو هاتف  Androidباستخدام جهازك المحمول )الذي يعمل بنظام  .1
ية فقط(:  اطلب رمز تحقق  )باللغة اإلنجلي  

 

ي الخاص بك.  19-وتاري    خ اختبار كوفيد  WA Notifyأدِخل رقم جهازك الذي يستخدم  .2  اإليجات 

د " .3
ِ
 " )متابعة(. Continueحد

ي 
ي الوالية عىل  19-، فيجب عليك االتصال عىل الخط الساخن الخاص بكوفيدWA Notifyإذا لم تتمكن من طلب رمز تحقق ف 

ف 
ي الخط الساخن بأنك أحد مستخدمي 0127-525-800-1الرقم، 

ي  WA Notify ، ثم اضغط عىل #، وأخي  موظق 
. يمكن لموظق 

ضوا   WA Notifyالخط الساخن تزويدك برابط تحقق يمكنك استخدامه لتنبيه مستخدمي تطبيق  اآلخرين بأنهم ربما يكونون قد تعرَّ
 لإلصابة. 

ي  19-كيفية إخطار اآلخرين إذا أثبتت نتيجة اختبارك إصابتك بكوفيد"ُيرج  زيارة قسم 
)متاح بلغات أخرى( " باستخدام االختبار الذاتى

ي معرفة المزيد عن تطبيق  . )متاح بلغات أخرى( للحصول عىل مزيٍد من المعلومات WANotify.orgعىل 
 WAإذا كنت ترغب ف 

Notify ي التالي
وت  ي ذلك كيفية إضافته إل هاتفك، فتفضل بزيارة الموقع اإللكيى

 )متاح بلغات أخرى(.  WANotify.org، بما ف 

 إذا كانت نتيجة اختبارك سلبية 

وس  ي تلك المرة عن وجود في 
وس المسSARS-CoV-2تشي  نتيجة االختبار السلبية إل أن االختبار لم يكشف ف  بب لمرض  ، وهو الفي 

 .  19-كوفيد

االختبارات التسلسلية هي إجراء الشخص اختباًرا ذاتًيا لنفسه عدة مرات؛ أي كل بضعة أيام عىل سبيل المثال. يمكنك من خالل إجراء 
م مجموعات جمع العينات  19-االختبار عدة مرات اكتشاف إصابتك بكوفيد

َّ
قد

ُ
مَّ الحد من انتشار العدوى. ت

َ
عىل نحو أرسع، ومن ث

 مصحو 
ً
ي األول سلبية، فعليك اتباع الذاتية عادة

. إذا كانت نتيجة اختبارك الذاتى بة باختبار آخر مصنوع الستخدامه عىل نحو تسلسىلي
ة ثالثة   أن ُيجَرى االختبار مرتي   عىل األقل عىل مدار فيى

ً
. يستدعي ذلك عادة عة المعنية باالختبار التسلسىلي

ِ
أيام إرشادات الجهة الُمصن

ة ال تقل عن  ساعة بي   االختبارات. اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك  48ساعة عىل األقل وال تزيد عن  24مع مرور فيى
  .  أسئلة بخصوص نتائج اختبارك أو االختبار التسلسىلي

https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/asharat-altrwud-fy-wlayt-washntn-wa-notify
https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/asharat-altrwud-fy-wlayt-washntn-wa-notify#1
https://www.wanotify.org/
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/asharat-altrwud-fy-wlayt-washntn-wa-notify
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ي ذلك أن اال  19-قد تكون النتيجة السلبية الختبار المستضدات الكاشف عن اإلصابة بكوفيد
ا نتيجة "سلبية كاذبة". ويعت 

ً
ختبار أحيان

وس  ي عينة مسحة األنف. ُينَصح بتكرار إجراء االختبار إذا ظهرت عليك أعراض  SARS-CoV-2لم يكشف عن وجود في 
الموجود ف 

ي منطقة يكون فيها  19-، أو ارتفعت لديك احتمالية اإلصابة بعدوى كوفيد19-اإلصابة بكوفيد
النتشار  المعدل المجتمغي )كأن توجد ف 

 قد خالطت شخًصا مصاًبا بعدوى كوفيد، )متاح باللغة اإلسبانية( مرتف19-كوفيد
َ
 (: 19-ًعا، أو إذا كنت

وس كوفيد • ساعة   48أو  24، فكِرر االختبار كل 19-إذا كانت نتيجة االختبار األول سلبية، وظهرت عليك أعراض اإلصابة بفي 
 خالل خمسة أيام عىل األقل بعد بدء ظهور األعراض عليك. 

، وكان من الوارد أن تكون قد خالطت أحد المصابي   بالعدوى، فأِعد  19-وس كوفيدإذا لم تظهر عليك أعراض اإلصابة بفي   •
اوح بي     ة تيى ساعة من ظهور النتيجة السلبية ألول اختبار. إذا جاءت نتيجة  48و 24اختبار المستضدات بعد مرور فيى

ي سلبية، ولكن توجد مخاوف من إصابتك بكوفيد
اوح بي    ، فيمكنك إعادة االخ19- االختبار الثات  ة تيى   48و 24تبار بعد فيى

ي اختبار، بإجمالي 
اختبارات عىل األقل. إذا لم تكن لديك موارد كافية للخضوع الختبار  3ساعة من النتيجة السلبية لثات 

ا لمواردك ومستوى الخطر عليك وعىل من حولك.  3المستضدات 
ً
جري اختبارات أقل وفق

ُ
 مرات، فال ضي  من أن ت

وس كوفيدإذا كانت نتائج ت • ا من احتمال إصابتك بفي 
ً
ِلق
َ
، فيمكنك الخضوع  19-كرار االختبارات سلبية وكنت ال تزال ق

ي الخضوع الختبار معمىلي قائم عىل الجزيئات، أو االتصال  
لالختبار مرة أخرى باستخدام اختبار المستضدات، أو التفكي  ف 

 بمقدم الرعاية الصحية. 

ي ال تقدم خدمات الرعاية الصحية والعامةراِجع 
 DOHة المقدمة من وزار  شجرة القرارات المتعلقة باألعراض فيما يخص األماكن التى

 )متاحة بلغات أخرى( لمزيٍد من المعلومات. 

ي لك اتباع اإلرشادات 19-إذا خالطت شخًصا مصاًبا بعدوى كوفيد
ه سلبية، فينبغ 

َ
، وكانت نتيجة االختبار التسلسىلي الذي أجريت

ي 
ي لك فعله إذا كان من المحتمل أنك خالطت شخًصا مصاًبا بكوفيدالمذكورة ف 

 )متاح بلغات أخرى(.  19-ما ينبغ 

 إذا ظهرت نتيجة اختبارك غير صالحة أو خطأ 

ا ما تكون النتيجة غي  واضحة أو غي  حاسمة، ويعجز اال 
ً
ختبار عن تحديد ما إذا كانت نتيجتك إيجابية أم سلبية. قد تظهر النتائج أحيان

غي  الصالحة لعدة أسباب، مثل عدم جمع العينة بطريقة صحيحة، أو خلل مجموعة جمع العينات الذاتية. وعىل الرغم من ندرة  
 نتائج االختبار غي  الصالحة، إال أنها تحدث. 

ي نت
ي االختبار، فهذا يشي  إل أن االختبار لم يتم عىل النحو الصحيح. وعند  إذا أظهرت شاشة االختبار الذاتى

يجة غي  صالحة أو خطأ ف 
ا  
ً
ي أيض

 أخرى باستخدام مجموعة اختبار جديدة بمجرد توافر اختبار آخر. وإذا كانت نتيجة االختبار الثات 
ً
حدوث ذلك، أجِر االختبار مرة

عة للحصول عىل المساعدة. يمكنك كذلك الحصول عىل اختبار من  غي  صالحة، فارجع إل اإلرشادات المرفقة وا
ِ
تصل بالجهة الُمصن

 )متاح بلغات أخرى(.  أحد مواقع الصحة العامة المخصصة إلجراء االختباراتمقدم الرعاية الصحية أو 

   19-مزيد من المعلومات والموارد عن كوفيد

وس كوفيدالوضع الحالي كن على اطالع دائم على مستجدات  ي واشنطن 19-لفي 
  Insleeوإعالنات الحاكم  )باللغة اإلنجليزية فقط(، ف 

اختر من القائمة المعروضة في الجزء العلوي من   -)متاحة باللغة الصينية )الُمبسَّطة(، والكورية، والروسية، واإلسبانية، والفيتنامية 

)متاح   وطرق االنتشارالصينية )الُمبسَّطة(، والكورية، واإلسبانية، والفيتنامية(،  -)متاح بلغات أخرى   واألعراضالموقع اإللكتروني(، 

 )متاح بلغات أخرى(، الختباروكيف ومتى يجب الخضوع لالصينية )الُمبسَّطة(، والكورية، واإلسبانية، والفيتنامية(،  -بلغات أخرى 
 )باإلنجليزية فقط( للحصول على مزيٍد من المعلومات.   األسئلة الشائعة. راجع )متاح بلغات أخرى( وأماكن الحصول عىل اللقاحات

ي تعريض الشخص لدرجة أكي  من خطر اإلصابة بكوفيد
ي حد ذاتها، ف 

ي أو الجنسية، ف 
. ورغم ذلك، 19-ال يتسبب الِعرق/االنتماء العرفى

ي ذلك إل آثار العنضية، وال 19-تكشف البيانات عن أن المجتمعات الملونة تتأثر عىل نحو غي  متناسب بكوفيد
. ويرجع السبب ف 

ي حماية أنفسها ومجتمعاتها. 
ي تقلل من فرص بعض الجماعات ف 

ي محاربة المرضسيما العنضية المؤسساتية، التى
  لن يساعد الوصم ف 

ية فقط)  (. احرص عىل مشاركة المعلومات الدقيقة فقط لمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. باإلنجلي  

وس كورونا )كوفيد WA State Department of Healthصفحة وزارة  •  (19-عن االستجابة إل في 
 متاحة بلغات أخرى()

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/akhtbar-alkshf-n-alasabt-bkwfyd-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ar/emergencies/kwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lqah-fyrws-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lqah-fyrws-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://coronavirus.wa.gov/
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ية فقط(  العثور عىل دائرة أو إدارة الصحة المحلية •  )باللغة اإلنجلي  

ض والوقاية منها( ، مراكز مكافحة األمرا CDC) Centers for Disease Control and Preventionصفحة  •
وس كورونا )كوفيد طة(، والكورية، واإلسبانية، والفيتنامية  -)متاحة بلغات أخرى( 19- المعنية بفي   الصينية )الُمبسَّ

  . 0127-525-800-1عىل الرقم  19-اتِصل بالخط الساخن للحصول عىل معلومات عن كوفيدهل لديك المزيد من األسئلة؟  
 ساعات عمل الخط الساخن: 

 مساءً   10صباًحا إل الساعة  6يوم االثني   من الساعة  •
 مساًء  6صباًحا إل الساعة  6من الثالثاء إل األحد من الساعة  •
ي الوالية •

ية فقط( من الساعة  أيام العطالت الرسمية ف    مساءً  6صباًحا إل الساعة  6)باللغة اإلنجلي  

جمة الفورية،  االختبارات، ُيرج  . ولطرح أسئلة عن صحتك، أو نتائج واذكر لغتكعندما تتلقى إجابة  اضغط عىل #لخدمات اليى
م خدمة الرعاية الصحية. 

ِ
 االتصال بُمقد

. فيما يخص العمالء المصابي   بالصمم أو 0127-525-800-1لطلب الحصول عىل هذه الوثيقة بتنسيق آخر، ُيرج  االتصال عىل رقم  

ي السمع، ُيرج  االتصال بالرقم 
ي  Washington Relay)  711صعوبة ف 

وت  يد اإللكيى ية فقط( أو عن طريق الي  ( )باإلنجلي  
civil.rights@doh.wa.gov . 

 

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
file:///C:/Users/Yasmin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MD6JWHUG/أرسلرسالةإلى:civil.rights@doh.wa.gov

