
۱

:انجام تست کرونا

چھ کسی؟

بت  ، تماس با فردی کھ تست او مثبروز عالئم در صورت
و یا بھ  Swiss Covid Appاست، مطلع شدن توسط 

دستور پزشک

یا عدم تماس با فردی کھ تست او بدون عالئم 
مثبت شده است 

?

چھ و کجا؟
۲

توسط پرسنل آموزش دیده توسط خود و یا پرسنل آموزش دیده

یا تست سریع PCRتست 
در مراکز آزمایش، داروخانھ ھا، مطب 

پزشکان یا بیمارستانھا

تست ھای فردی
یا) ازطریق بزاق یا بینی( PCRتست 

آزمایش سریع در مراکز آزمایش یا 
داروخانھ ھا

قیمت؟
۳ رایگان

پرداخت توسط دولت

۴

-نتیجھ 
چھ باید کرد؟

۵

توسط پرسنل آموزش دیده

رایگان
پرداخت توسط دولت

CHF

مثبتمنفی

)ایزولھ(جداسازی

مثبتمنفی

تأیید نتیجۀ تست
PCR

(رایگان)

مثبتمنفی

)ایزولھ(جداسازی

قواعد بھداشتی و رفتاری 
را ھمچنان رعایت کنید

قواعد بھداشتی و 
رفتاری را ھمچنان 

رعایت کنید

برای کسب اطالعات در 
در دوران مورد دستمزد 

)ایزولھ(جداسازی
را QRو قرنطینھ، کد 

:اسکن کنید

قرنطینھ) ادامۀ(
طبق دستورالعمل

دلیل تست

عالئم تماس با فردی کھ تست 
او مثبت است

قواعد بھداشتی و 
رفتاری را ھمچنان 

رعایت کنید

ساعت ۲۴تا 
بدون عالئم

سالگی۶از 

!کنیدشماھزینھ را پرداخت می!
۱نمی گیرددولت ھزینھ را بھ عھده 

گواھی کووید؟
۳نھ ۳نھ ۲بلھ

.در صورت انجام تست ھای منظم، کانتون در مورد گزینھ امکان صدور گواھی تصمیم گیری می کند: توجھ)  ۲

سال، افرادی کھ ثابت کنند نمیتوانند توسط نمونھ گیری از بینی و حلق آزمایش شوند و ۱۶کودکان زیر : در موارد زیر، ھزینھ ھای آزمایش ھنوزتوسط دولت فدرال پوشش داده می شود: استثنائات) ۱
. نمیتوانند واکسینھ شوند و افرادی کھ بھ صورت کامل واکسینھ نشده اند

اطالعات بیشتر در برای 
را QRکد مورد آزمایش،

:اسکن کنید

برای اطالعات در مورد 
را QR، کدواکسیناسیون

:اسکن کنید

مثبت

تأیید نتیجۀ توسط 
PCR تست

(رایگان)

منفی مثبت

قواعد بھداشتی و 
رفتاری را ھمچنان 

رعایت کنید

۳نھ

)ایزولھ(جداسازی

.صادر خواھد شدگواھی سالمت در روز یازدھم پس از دریافت نتیجھ آزمایش، ،PCRمثبت بودن آزمایش در صورت ) ۳

تست در محل کار
بزاقPCRتست  منظم 

ی،  ھمچنین در مراکز آموزش( و یا تست سریع
)انجمن ھا و مراکز بھداشتی

پس از تست 
سریع

پس از تست بزاق
PCR

پس از تست 
سریع

پس از تست بزاق 
PCR
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