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التعليمات أمبولة بها محلول ملحي خافض اللسان

عصا أخذ العينات/الماسحة كيس قابل للغلقأنبوب اللعاب

 تمت مراجعة وتنقيح هذا الدليل وتم
إصداره بتاريــــخ 12-02-2021

عىل: لعينات  ا أخذ  دوات  أ مجموعة  عىل:تحتوي  لعينات  ا أخذ  دوات  أ مجموعة  تحتوي 



ن وجدار الحلق 5. خذ عينة من اللوزت�ي
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مرحًبا! إن مجموعة أدوات أخذ العينات هذه تّم تصميمها من قبل ديناميك كودز DYNAMIC CODES المخصصة 
ي  

و�ن نا لتحليله. يمكنك الحصول عىل نتائج االختبار عىل الموقع اإللك�ت لكوفيد19-. يستغرق عملية أخذ العينات بضع دقائق فقط ثم يتم إرسالها إىل مخت�ب
SE.1177  ون SE.1177 شاهد ما ينطبق عىل اإلقليم الذي تعيش به عىل الموقع اإللك�ت

ي نفس اليوم.
وبعد االنتهاء من أخذ العينة، يجب تسليمها �ن

ء مهم. ي
ي أخذ العينات، ح�ت ال تفّوت أي �ش

اقرأ التعليمات بالكامل قبل أن تبدأ �ن COVID-19COVID-19
مجموعة أدوات أخذ العينات الذاتية

أخرج أنبوب العينة وعصا أخذ العينات/الماسحة 
وتحقق من صحة بياناتك الشخصية عىل الملصق. 
إذا كانت المعلومات غ�ي صحيحة، فاتصل بالمكان 

الذي تم أخذ مجموعة أدوات أخذ العينات الخاصة 
بك منُه.

2. تحقق من البيانات

A( أخرج أنبوب االختبار وعصا أخذ العينات/
الماسحة.

 مزوًدا 
ً

ا محمول
ً
B( تأكد من أن لديك مرآة أو هاتف

ا أمامية لتتمكن من النظر إىل أسفل الحلق. بكام�ي
ر أال تلمس 

ّ
C( قم بإزالة غطاء أنبوب االختبار وتذك

الجزء الناعم من عصا أخذ العينات/الماسحة.

4. التحض�ي ألخذ عينات الحلق

A( إذا كان لديك رشح، فقم بتنظيف أنفك من 
. ً
المخاط أول

B( قم بفك الغطاء الموجود أعىل عبوة المحلول 
. قم بإمالة رأسك للخلف وقطر حواىلي نصف  الملحي

ي أنفك. قم بتقط�ي 
ي كل فتحة من فتح�ت

المحلول �ن
ي فتحة أنفك األخرى. اتركه يعمل 

الكمية المتبقية �ن
ة )15-10 ثانية( ثم اترك المحلول يمر  ة قص�ي لف�ت

ع�ب الحلق عن طريق البلع.

3. اشطف األنف بالمحلول 
الملحي

1. اقرأ التعليمات

ابدأ بغسل يديك وتجفيفها جيًدا أو تنظيفها بمطهر 
اليدين/الكحول.

اقرأ التعليمات بالكامل قبل أن تبدأ بإجراء االختبار، 
ء مهم. ي

ح�ت ال تفوت أي �ش

A( أخرج أنبوب عينة اللعاب وافتح الغطاء. 
ي أنبوب عينة اللعاب. 

B( قم بالبصق 3-2 مرات �ن
ي اللعاب 

C( اغمس عصا أخذ العينات/الماسحة �ن
وقم بلفها بضع لفات. 

D( تخلص من أنبوب عينة اللعاب. 
E( انتقل إىل الخطوة 8 دون خفض عصا أخذ 

العينات/الماسحة.

7. غمس عصا أخذ العينات/
ي اللعاب

الماسحة �ن

ا 
ً

D( قم اآلن بتمرير العصا/الماسحة متجاوز
 إىل جدار البلعوم. قم بقشط وفرك 

ً
، وصول ن اللوزت�ي

عصا أخذ العينات/الماسحة عىل الغشاء المخاطي 
ي المكان 

ك �ن
ّ
ي أن

لمدة 7-5 ثوان. ُمنعكس التقيؤ يع�ن
الصحيح.

E( انتقل إىل الخطوة 6 دون خفض عصا أخذ 
العينات/الماسحة.

A( أدخل الجزء الناعم من عصا أخذ العينات/
ها 

ّ
ي األنف وقم بلف

ي إحدى فتح�ت
الماسحة 3-2 سم �ن

عىل جدار األنف لمدة 
7-5 ثواٍن. 

ي فتحة 
B( كرر عملية أخذ العينات بنفس الطريقة �ن

األنف األخرى. 
C( انتقل إىل الخطوة 7 دون خفض عصا أخذ 

العينات/الماسحة.

6. خذ عينة من األنف

ي المرآة. قم بإمالة رأسك للخلف قلياًل 
A( انظر �ن

وافتح فمك بأقىص درجة للحصول لكي تتمكن من 
ن بشكل واضح. رؤية اللوزت�ي

B( استخدم الملعقة إلبعاد اللسان عن الجزء 
ي من الفم.

الخل�ن
C( قم بفرك عصا أخذ العينات/الماسحة عىل 

ي الحلق لمدة 7-5 ثوان. حاول  ن عىل جان�ب اللوزت�ي
تجنب لمس أجزاء أخرى من الفم.

ي نفس المكان 
ي نفس اليوم و�ن

قم بتسليم العينة �ن
الذي تم أخذها منه. إذا تم الحصول عىل مجموعة 

أخذ العينات من الصيدلية، فاستعن بشخص/وكيل 
عنك ال تظهر عليه األعراض لتسليمها بالنيابة عنك. 
ي  

و�ن ستحصل عىل نتائج االختبار عىل الموقع اإللك�ت
 إجابة 

ي غضون ثالثة أيام. إذا لم تتل�تّ
SE.1177�ن

بعد ثالثة أيام، فيجب عليك طلب اختبار جديد 
واإلبالغ عن تأخر نتائج االختبار إىل الخدمة 

ونية الخاصة بدليل الرعاية الصحية 1177  اإللك�ت
.)VÅRDGUIDEN 1177(

11. قم بتسليم العينة وانتظر 
النتائج

تخلص من أنبوب عينة اللعاب وخافضة اللسان 
لية عادية. ن وعبوة المحلول الملحي كنفايات م�ن

ال يتم تسليم هذه األشياء مع العينة.

10. تخلص من المواد األخرى

ي 
ضع أنبوب العينة وعصا أخذ العينات/الماسحة �ن

الكيس القابل للغلق وأغلقه. 
ي الثالجة ح�ت 

قم بتخزين الكيس مع المحتويات �ن
ي نفس اليوم.

م االختبار. والذي يجب أن يحدث �ن
ّ
سل

ُ
ت

ي الكيس
9. قم بوضع العينة �ن

ة  ضع عصا أخذ العينات/الماسحة مرة أخرى مبا�ش
ي أنبوب االختبار واضغط عىل الغطاء بقوة.

�ن

8. ضع السدادة الفلينية


