
أخذ العينات )يف درجة حرارة الغرفة(الخطوات األوىل

 ال تُقيم نتيجة 

 الفحص بعد مرور 

أكرث من 20 دقيقة!

ضع انبوب املسحة يف 

حامل )عىل سبيل املثال 

عىل سبيل املثال، مشبك(

معالجة العينة

12

89  7

x 5

3

x 10

x 4

تعليامت موجزةلالختبار الذايت
منتج: 

الرشكة املصنعة: 

456

امأل 10 قطرات 

 )0,3 مل( 

من املحلول

عىل أدخل املسحة 

وقم بتدويرها 

واضغطها عىل جوانب 

األنبوب ست مرات 

عىل األقل

6 مرات 
عىل األقل

اعرص انبوب 

املسحة عدة 

مرات يف القطارة 

من أجل تفكيك 

املستضدات

ثم قم بإزالة املسحة 

وأغلق غطاء القطارة 

بإحكام.

أضف أربعة قطرات 

من قعر العينة عىل 

رشيط االختبار

 نتيجة 

قراءة النتيجة

بعد
15 دقيقة

اترك املسحة يف 

األنبوب ملدة دقيقة 

واحدة

أدخل املسحة يف داخل 

كل من فتحتي األنف 

بعمق حوايل 2 - 4 سم، 

ثم حركها دورانياً خمس 

مرات وقم بتمريرها فوق 

الغشاء املخاطي لألنف

التخلص من العيناتتقييم نتيجة الفحص

 —    يبلغ اآلباء املدرسة مبرض طفل أو يبلغ طاقم املدرسة 

أو طاقم الرعاية النهارية عن مرضه

 —    يخضع التالميذ والعاملون يف املدرسة أو يف دور الرعاية 

 النهارية لفحوصات PCR التي يتم إجراؤها يف أحد 

مراكز الفحوصات املركزية.

ميكن ألطفال املدارس وللعاملني يف املدارس 

أو يف دور الرعاية النهارية الذهاب إىل 

املدرسة/دور الرعاية النهارية

 إعادة الفحص مع استخدام 

مواد جديدة

 تخلص من أدوات 

 الفحص املستعملة من 

 خالل عزلها ووضعها مع 

النفايات املنزلية

غري صالحة/باطلة إيجايب سلبي

)C( خط التحكم امللون )C( -خط التحكم امللون 

)T( و خط الفحص

)C( ال يوجد خط تحكم

يجب اعتبار ظهور أي ظل للون عىل خط االختبار )T( نتيجة فحص إيجابية

Arabisch Clinitest Rapid Covid19- Antigen Test

Siemens Healthineers



 افحص نفسك بسهولة 
ألجلك وألجلنا جميعاً ضد كورونا

شكراً ملشاركتكم

PCR-فحص الكورونا الالحق 

 .PCR- يجب التحقق من نتيجة الفحص اإليجابية يف مركز الفحص املركزي الالحق 
 مراكز فحوصات -PCR هذه تفتح أبوابها يوميًا من 7:00 صباًحا إىل 4:30 مساًء 

بدون موعد مسبق.

القامئة الحالية ملراكز فحوصات -PCR الالحقة واملخصصة للمدارس ودور الرعاية 
النهارية ورياض األطفال متوفرة هنا:

 مزيد من املعلومات حول الفحص الذايت للكورونا

—    إرشادات موجزة و فيديو تعليمي بلغات مختلفة: العربية، الرتكية، الروسية، 

البلغارية، البولونية، االنجليزية، الفرنسية، االسبانية، الرصبية
—     مواقع مراكز الفحوصات الالحقة

—    املزيد من األسئلة واألجوبة
—    تعليامت لالستخدام من الرشكة املصنعة

 تساعد الفحوصات الذاتية يف جعل زيارات املدارس والرعاية النهارية أكرث أمانًا يف أوقات الوباء. 

كذلك تساعد يف تحقيق حامية أفضل لكل فرد، وللعائالت واألصدقاء والزمالء.

 ملاذا يتوجب االستمرار يف مراعاة احرتام قواعد كورونا حتى 
 وإن كانت نتيجة الفحص سلبية؟

الفحوصات الرسيعة هي مكون واحد فقط. جنبًا إىل جنب مع تدابري النظافة املطبقة األخرى، 

 فهي تزيد من السالمة يف املدرسة ويف دور الرعاية النهارية واملنزل. 

 يُضاف إليها ماييل:

—   الحفاظ عىل املسافة

—   ارتداء غطاء الفم واألنف

—   غسل اليدين

—   العطس والسعال يف ثنية ذراعك

—   تهوية منتظمة

 كيف يتم تخزين الفحوصات الذاتية والتخلص منها؟

يجب تخزين الفحوصات بدرجة حرارة عند 30-2 درجة مئوية وال يجوز تجميدها مطلقاً. 

ميكن التخلص من نفايات الفحوصات الفحص املركزي عرب وضعها يف كيس قاممة سميك 

ومحكم مع النفايات املنزلية األخرى. يجب وضع الفحوصات يف درجة حرارة الغرفة )15-30( 

درجة مئوية قبل استعاملها.

 مع ظهور أعراض كورونا النموذجية: هل ينبغي االستمرار 
 يف إجراء الفحص الذايت؟ 

ال. إذا كان هناك اشتباه محدد يف اإلصابة بالكورونا، يجب عىل املصابني االتصال بـ طبيب 

األرسة أو قسم الصحة.

www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf 

ما هي الفحوصات الذاتية للكورونا؟

ميكن استخدام ما يسمى بفحوصات مولد الضد الرسيعة برسعة وسهولة )انظر التعليامت 

املوجزة(. يجب إدخال املسحة حوايل 4 سنتيمرت يف كل فتحة أنف. سيتم عرض النتيجة بعد 

15 دقيقة فقط.

 هل الفحوصات الذاتية إلزامية؟

 إذا أجرى أكرب عدد ممكن من األشخاص اختبارات ذاتية بانتظام، فسيتم اكتشاف 

 العدوى بفريوس كورونا مبكرًا. ذلك من شأنه أن يقلل من العدوى. الفحوصات الذاتية 

طوعية ومجانية. 

 أين ومتى يجب إجراء الفحوصات الذاتية؟

 يجب إجراء الفحوصات الذاتية يف املنزل مرتني يف األسبوع - قبل الذهاب إىل املدرسة 

أو بدء العمل.

 ما الذي يجب عمله يف حالة وجود نتيجة اختبار »إيجابية«؟

 إذا كانت النتيجة »إيجابية«، يجب عىل الشخص املعني إبالغ املدرسة مبرضه وإجراء 

اختبار PCR الحق عىل الفور يف مركز اختبار الحق. اختبار PCR الالحق متاح مجانياً 

للمتعلمني وكذلك ملوظفي املدرسة والعاملني يف دور الرعاية النهارية )كيتا(. تحديد موعد 

 مسبقا ليس رضوريا. حتى تظهر نتيجة اختبار فحص )PCR(، يجب أن يظل الشخص 

 املعني يف الحجر الصحي يف املنزل.
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