
العدوىب معلومات لألشخاص الذين ثبتت إصابتهم  

سيدتي، و سيدي  

بفيروس إصابتك في ُيشتبه بحيث ، إيجابًيا   Point-of-Care (PoC) السريع االختبار أداء كان إذا  

إقامتك مكان عن المسؤولة الصحة إدارة إلى بها المشتبه العدوى عن اإلبالغ يجب  SARS-CoV-2 

مباالس بك الخاصة اإليجابية االختبار نتيجة إرسال سيتم وبالتالي. العدوى من الحماية لقانون وفًقا  

عزل بشأن الدولة قانون من 2 للمادة وفًقا. االختبار مركز طريق عن المسؤولة الصحة إدارة إلى  

فأنت ، بالمرض إصابتهم في المشتبه أو  SARS -CoV-2 كورونا بفيروس المصابين األشخاص  

يوًما 41 لمدة المنزلي العزل إلى فوًرا بالدخول ملزم ، بالفيروس إصابته أثبتت شخًصا بصفتك  

.اإليجابي السريع اختبارك على بناءً   ( الصحي الحجر ) 

PoC لمستضد اإليجابي السريع االختبار ُيؤكد ، الفيدرالي كورونا فيروس اختبار لقانون وفًقا  

. الغرض لهذا الخاصة االختبار مراكز خدمات أحد في اآلمنة  PCR طريقة باستخدام   

إختيارية. التأكيديةاللطخة .  PCR   تفاعل اختبار يقدم مركز في ثانية مسحة أخذ بذلك للقيام يجب

PCR إنهاء يمكنك ألنهمهمة     تفاعل طريقة باستخدام التأكيدية اللطاخة فإن ، لك بالنسبة ولكنه

.سلبية  PCR تفاعل نتيجة كانت إذا( الصحي الحجر) المحلية عزلتك  

.  الفور على خاص بذلك اختبار مركز في  PCR  تفاعل اختبار إلجراء موعد تحديد يرجى  

عبر الخط الخاص براينالند بفالز تحت الرقم التالي: المعلومات من مزيديمكنك الحصول على ال  

RLP Hotline "Fieberambulanz" 0800 99 00 400 
 

.العام بطبيبك االتصالأو 441441الرقم التالي:  تحت المرضى خدمةكما يمكنك األتصال ب  

ي(:الصح الحجر) العزل أثناء يلي ما مالحظة عليك يجب ، بك الخاصة   PCR  انتظارنتيجة أثناء  

(الصحي الحجر) المنزل في العزل إلى مباشرة نتقلإ .  .4 

تقل ال مسافة على حافظ. المنزل إلى العودة طريق في  (AHAL  ة )قواعدالوقائي اإلجراءات اتبع .2 

.FFP2 قناع أو واألنف للفم واقًيا أيًضا ارتد   أمكن وإذا ، اآلخرين األشخاص من مترين عن   

. الوقائية اإلجراءات مراعاة بشرط  PCR اختبار إلجراء الفصل موقع بمغادرة لك ُيسمح  .3 

! الفور على بالطبيب اتصل ، الصحية حالتك ساءت إذا  .4 

إصدار الصحية لإلدارة يمكن ، األمر لزم إذا. الصحي الحجر أثناء الشخصية بالنظافة اإللتزام  .5 

. إضافية وتحقيقات أوامر  


