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 QuickVueالسریع بالمنزل:  19-نبذة عامة عن اختبار كوفید 
 السریع المنزلي؟ ما أماكن استالم االختبار 

، دخلت وزارة الصحة بوالیة مینیسوتا في شراكة مع وكاالت الصحة  19- للمساعدة في الحفاظ على صحة المجتمع واإلبطاء من تفشي فیروس كوفید
سكان والیة مینیسوتا في أماكن العامة المحلیة وقادة الصحة القبلیة وبنوك الطعام والمؤسسات المجتمعیة لتوفیر اختبارات سریعة منزلیة مجانیة إلى 

 استالم محددة. 

 ؟QuickVueما اختبار المستضد السریع 

. إذا كنت تعاني من أعراض، یمكن عن طریق  19- في اكتشاف الفیروس الذي یسّبب اإلصابة بكوفید  QuickVueیساعد اختبار المستضد السریع 
 دقائق.   10إجراء اختبار مسحة األنف في أي مكان والحصول على النتائج في أقل من   بسرعة. ویمكنك 19- االختبار معرفة ما إذا كنت مصابًا بكوفید

   ؟QuickVueمتى یجب علي استخدام اختبار 

على أفراد أسرتك بعمر عامین أو أكبر في أي وقت، علًما بأن وزارة الصحة بوالیة مینیسوتا توصي بإجراء االختبار  QuickVueیمكنك إجراء اختبار 
 آلتیة:  لألسباب ا

 ؛  19-إذا كنت تشعر بأعراض كوفید 
 ؛19- إذا خالطت شخًصا مصابًا بكوفید 
 ؛ 19- إذا شككت أنك خالطت شخًصا مصابًا بكوفید 
 .إذا رغبت في إجراء االختبار قبل الذھاب إلى تجمع كبیر 

 
طالع على دلیل الحجر الصحي الخاص بوزارة  ، أو اال QuickVueإذا خضعت لالختبار لكن لم تظھر علیك أي أعراض، فیرجى الرجوع إلى تعلیمات 

 https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/quarguide.pdfالصحة بوالیة مینیسوتا على الرابط: 

 كیف أستخدم مجموعة االختبار؟ 

لمعرفة خطوات إجراء االختبار، یُرجى اتباع التعلیمات الكاملة الواردة في عبوة مجموعة االختبار. في خمس خطوات.   QuickVueإجراء اختبار یتم 
 tkithttps://quickvueathome.com/#video_tes-2یمكنك مشاھدة ھذا الفیدیو: 

   سلبیة؟ QuickVueماذا لو كنت أعاني من األعراض لكن جاءت نتیجة اختبار 

)  PCRحتى إذا جاءت نتیجة االختبار السریع سلبیة، فیجب على الشخص الذي ظھرت علیھ األعراض إجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل ( 
ساعة. ویمكنك االطالع على خیارات اختبار البولیمیراز  24تى تتحسن األعراض لمدة ویجب أال یعود إلى أنشطتھ العادیة ح 19- للكشف عن كوفید 

وإذا كانت لدیك أسئلة عن األعراض، فاتصل بالطبیب أو مقدم الرعایة   mn.gov/covid19.) عن طریق الموقع اإللكتروني: PCRالمتسلسل ( 
 الصحیة. 

 إیجابیة؟  QuickVueماذا إن جاءت نتیجة اختبار 

واتبع  . وإذا ظھرت علیك أي أعراض، فاتصل بالطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة . إذا جاءت نتیجة االختبار إیجابیة، فالزم المنزل بعیدًا عن اآلخرین
 https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.htmlھنا: التعلیمات الواردة في دلیل الصحة العامة 

 ماذا أفعل إن كانت لدي أسئلة؟ 

عة من ، من االثنین إلى الجم2053-431-833-1بوزارة الصحة في والیة مینیسوتا على الرقم  19- یرجى االتصال على الخط الساخن العام لكوفید
 مساًء.  6صباًحا حتى    10مساًء، والسبت من الساعة   7صباًحا حتى    9الساعة 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/quarguide.pdf
https://quickvueathome.com/#video_testkit-2
https://mn.gov/covid19/
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html
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