
 
 

 

 لفحصل الخضوع
 

 األدلة اإلرشادات هذه تعكس كي وذلك األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش مركز عن الصادرة 19-كوفيد لفحص الخضوع إرشادات ُحّدثت
 أو الشمّّ حاسة فقدان أو السعال، أو بالقشعريرة، الشعور أو كالحّمى األعراض، بعض تكون أن المرّجح من. 19-كوفيد أعراض على الجديدة
 .19-كوفيد بسبب التنفس في الصعوبة أو التذّوق،

 

 األعراض تفاقمت أو جديدة بأعراض أُصبت إذا 19-كوفيد لفحص الخضوع عليك ،19-بكوفيد مصابًا شخًصا خالط قد كان إن يعلم ال لمن
 .منها تعاني التي

 

 :ممكن وقت أسرع في للفحص الخضوع لطلب توجه الرئيسية، األعراض هذه من أكثر أو َعَرض من تعاني كنت إذا
 

 قشعريرة أو حّمى 
 سعال 
 التذّوق أو الشمّّ حاسة فقدان 
 التنفّس في صعوبة 

 

 أخرى مرضية حاالت بأي مرتبطة غير األعراض وكانت ساعة 24 من ألكثر أدناه األعراض هذه من أكثر أوَعَرضين  من تعاني كنت إذا
 :للفحص الخضوع لطلب توجه قبل، من موجودة

 

 :هي عراضاأل وتلك
 

 الحلق التهاب 
 الشهية فقدان 
  ّشديد تعب أو وهن 
 صداع 
 جسدية آالم 
 التقيؤ أو بالغثيان شعور 
 إسهال 

 

 هذه أحد من أيًضا تعاني وكنت إيجابية 19-لكوفيد فحصه نتيجة جاءت شخًصا خالطت إذا كذلك 19-كوفيد لفحص بالخضوع يُنصح
 :19-بكوفيد المرتبطة األعراض

 

 قشعريرة أو حّمى 
 سعال 
 التذّوق أو الشمّّ حاسة فقدان 
 التنفّس في صعوبة 
 الحلق التهاب 
 الشهية فقدان 
  ّشديد تعب أو وهن 
 صداع 
 جسدية آالم 
 التقيؤ أو بالغثيان شعور 
 إسهال 

 

 .مطلوبًا الفحص يكن لم لو حتى ،19-كوفيد لفحص الخضوع طلب يختار أن طفيفة (أعراض)َعَرض  من يعاني الذي للشخص يمكن
 

 .مرّجح هو كما اآلخرين إلى 19-كوفيد تنقل ال حتى الفحص لنتيجة انتظارك أثناء نفسك عزل عليك
 



 .قُرب عن مصابًا شخًصا خالطت لو حتى األعراض من تعاني ال كنت إن للفحص بالخضوع يُنصح ال
 شعرت إذا. 19-بكوفيد مرتبطة اضكأعر تكن لم لو حتى الطبية الرعاية لطلب تحتاج وقد ،أخرى طبية حاالت على األعراض بعض تدل قد
 بالرقم اتصل أو لك المتابع الصحية الرعاية بمقّدم فاتصل ،منها تعاني التي األعراض من متأكد غير كنت أو بخير لست أنك

8-1-1. 

 
 لمكافحة كولومبيا بريتش مركز موقع على 19-كوفيد لفحص الخضوع صفحة زيارة يُرجى الفحص حول المعلومات من لمزيد

 (stcCt oc lsolC)  .األمراض

 صللفح والشباب ألطفالا خضوع
 .أخفّّ ولكنها البالغين أعراض مع األطفال أعراض تتشابه

 

 األكثر والطريقة. 19-كوفيد لفحص الخضوع عند عشر الثاني الصف إلى الروضة من المدارس طالب أمام خيارين كولومبيا بريتش تتيح
 سيحلّّ .والشباب ألطفالا الستخدام سهلأ فحصال هذا. العينات جمع أنبوب في بصقها ثم وغرغرة كغسول المعقّمة المياه استخدام هي شيوًعا
 .فوق فما أعوام 5 يبلغ من لكل المسحة فحص محلّّ الفحص هذا

 
 :الفحص إلجراء طفلك أخذ عند تذكرها يجب التي الرئيسية النقاط بعض هناك

 
 19-كوفيد فحص خالل توقعه لطفلك يمكن أو يمكنك ما حول فيديو مقطع شاهد: 

o (فيديو) المدارس ألطفال والغرغرة الفم غسول باستخدام 19-كوفيد فحص 
o (فيديو) األنف مسحة مباستخدا 19-كوفيد فحص 

 جمع مركز إلى الذهاب قبل التدرب على احرص. البيت في الماء باستخدام والبصق والغرغرة المضمضة على تدّرب 
 أثناء التحّدث أو الماء بلع عدم طفلك من اطلب. الفحص نتائج على ذلك يؤثر قد حيث األقل على بساعتين العينات
 .تدّربه
o الصغار لألطفال الفم غرغرة/غسول عينة جمع تعليمات (BM3 21FDP) 
o للفتية الفم غرغرة/غسول ةعين جمع تعليمات (BM3 2 FDP) 

 يتعلّق فيما لك المتابع الصحية الرعاية بمقدم اتّصل أو لفحصهم األطفال يستقبل العينات لجمع مركز عن ابحث 
 .بالفحص

 يبقى أن يجب. لفحصا بعد مباشرةًّ المنزل إلى الذهاب عليكما أن هذا ويعني. الفحص بعد نفسه عزل إلى طفلك سيحتاج 
 بعد الذاتي العزل حول المعلومات من مزيد على اطّلع. الزوار يستقبل أو المدرسة إلى يذهب فال المنزل في طفلك

 .الفحص
 

 19-كوفيد فحص انظر وفهمها الفحص نتائج على الحصول وكيفية المتوقع وما العملية هذه حول معلوماتللحصول على 
 .والشباب لألطفال

 العيّنات جمع مراكز

 على اضغط. فيها للفحص الخضوع يمكنك التي العيّنات جمع مراكز وإيجاد الفحص حول المعلومات من مزيد على اطّلع
 .مركز أقرب على للعثور 8-1-1 بالرقم االتصال يمكنك. أدناه الروابط بزيارة تفضل أو الخارطة

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


 

 

 (والحاسوب المحمول للهاتف) العيّنات جمع مراكز إيجاد 
 (إكسبلورر إنترنت متصفّح لمستخدمي) العيّنات جمع مراكز إيجاد 

 
 األولوية، منحهم سيستمر. لإلصابة عرضة أكثر هم ممن األعراض ذوي األشخاص فحص ،الخصوص وجه على ،األهمية من

 عن الناجمة للمضاعفات المعرضين واألفراد ،ألساسيةا الخدمات ومقدمي الصحية، الرعاية مجال في العاملين هذا ويشمل
 .19-كوفيد مرض

 

 الفحص نتائج

 بك ستتّصل إيجابية، فحصك نتيجة كانت إذا. اإلنترنت عبر أو النصية الرسائل أو الهاتف خالل من 19-كوفيد فحص نتائج تُتاح
 . العامة الصحة هيئة

 
 على اإللكتروني النموذج بملء الخدمة هذه في التسجيل يُمكنك لية،آ نصية رسالة عبر 19-كوفيد فحص نتائج على للحصول

 أجل من الخدمة هذه استخدام أيًضا للوالدين يمكن. الفحص نتائج: األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش مركز اإلكترونية صفحةال
 أو ليالًّ النتائج، تتوفر حالما نصية رسالة عبر اإليجابية أو السلبية فحصك نتائج ستصلك الخدمة، هذه في تسجيلك عند. أطفالهم
 . نهاراًّ

 
 لمركز التابع 19-كوفيد فحص نتائج بخط االتصال خالل من بك الخاصة 19-كوفيد فحص نتائج على الحصول أيًضا يمكنك
 طوال عصًرا،  F:4 حتى صباًحا  F:8 من مفتوح الخط.  2792-707-833-1مالرق على األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش

 .األسبوع أيام
 

 موقع أو Health Gateway الصحة بوابة خالل من بك الخاصة 19-كوفيد فحص نتائج استالم كذلك يمكن
my ehealth .انظر النتائج، تسلّم عند فعله عليك وما حصكف نتائج على الحصول ُسبُل حول المزيد لمعرفة: 

 
 الفحص نتائج: األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش مركز  
 الفحص نتائج فهم: األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش مركز 

https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


أو وحدة الصحة العامة  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesُيرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
 للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا. المحلية األقرب إليك

للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال (. مجاًنا) 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caتفّضل بزيارة 
 .لغة عند الطلب 130تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من . 7-1-1بالرقم 

 

 
 

 1s 2s,8 8r 2 21 :تحديث آخر
 

 مركزو ،للفحص الخضوع: األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش مركز صفحات من بتصّرف مأخوذة أعاله المقّدمة المعلومات
 جرى التي الفحص نتائج فهم: األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش مركز و ،الفحص نتائج: األمراض لمكافحة كولومبيا بريتش
 .1s 2s,8 8r 2 21في عليها االطاّلع

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results

