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  التوازن   على   بالحفاظ   قم 
واالختبار   العمل   بين 

  لالختبار   يخضعون   الذين   الموظفين :  من   واحد   كل   بمشاركة   إال   الوباء   مكافحة   تنجح   لن 
اهتمامكم  على   جزيالً   شكراً .  المتكرر  االختبار   تعزز   التي   والشركات .  متكرر   بشكل 



كورونا  فيروس

ذلك؟ بعد يحدث ماذا

َمن؟

الشركات في االختبار
. والعائلة واألصدقاء  الموظفين حماية يمكنك  المتكرر االختبار خالل من

: بها  االختبار إجراء يتم التي الطريقة هي وهذه

أعراض  توجد ال
ً  تكون قد ً  بالفيروس مصابا . أعراض أي تظهر أن دون لآلخرين ومعديا

أعراض  توجد
  بشكل لالختبار الخضوع  يجب أعراض ظهور حالة في

.الصيدلية  أو االختبارات مركز في فردي

ماذا؟

كيف؟

المجمع  االختبار

اللعاب 
: اللعاب عينة تقديم كيفية

  فمك في  ملحي محلول ضع .
ثانية    لمدة الفم في  المحلول بمضمضة قم .

وعاء  في السائل وابصق
أخرى مرة وابصق فمك استفرغ .
جيدًا  الوعاء أغلق .

ً  يُرجى   الخاص االختبار مصنع قبل من  المعينة اإلرشادات  مراعاة أيضا
.بك

 من ساعة قبل التالية األشياء عن تتخلى أن ينبغي المثالية الناحية من← 
:االختبار

التدخين  األسنان،   غسل الشرب،  األكل،  

السريع المضادة األجسام  اختبار

األنفي البلعوم مسحة
 بشكل مدرب شخص قبل من العينة أخذ يتم

. متخصص

:مدربين أشخاص بواسطة التجميع
. المعمل  في وتحليلها أخرى عينات مع بك الخاصة اللعاب عينة خلط يتم
. العينات خالل من المعنيين األشخاص  إلى الوصول يمكن ال

: متخصص  بواسطة التقييم
  مكانك في بك الخاصة العينة تقييم يتم
  أو) الصيدلية أو الطبيب عيادة في أي(

.المعمل في

اإليجابية  المجموعة

فردي  اختبار
الصيدلية   في أو االختبارات مركز في

. الوقائي والسلوك العامة النظافة بقواعد بااللتزام االستمرار
.بها مسموح غير الخاص المحيط في  المخالطة 

سلبيةإيجابية

  بقواعد بااللتزام االستمرار
  والسلوك العامة النظافة
. الوقائي

العزل 

السلبية  المجموعة إيجابية سلبية

  بقواعد بااللتزام االستمرار
  والسلوك العامة النظافة
. الوقائي

  بقواعد بااللتزام االستمرار
  والسلوك العامة النظافة
. الوقائي

العزل 


