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 اآلن فقط أن نمتثل 
�
ج لإلختبار وذلك للخروج ��عة من أزمة ال�ورونا. ولذا �جب علينا جم�عا سوف تخضع وال�ة فورال�ب

ي جميع أنحاء المنطقة. حىت يتثىف 
ف أم ال، و�ذلك لإلختبار ��عة �ف ج أن �عرفوا ما إذا كانوا معديني ي فورال�ب

لل�ث�ي من الناس �ف
 ، ي

ة. مع إختبار ال�ورونا المجاىف ة زمن�ة قص�ي ي غضون ف�ت
�كون لدينا فرصة للحد من عدد العدوى الجد�دة �شكل كب�ي و�ف

ج و�التا�ي دفع ال��اء.  ي فورال�ب
ي الحد من العدوى �ف

والهدف من اإلختبار هو أن يتم إختبار �قوم الجميع بمساهمة حاسمة �ف
ال�ث�ي من الناس. واآلن أنت مطالب بهذا. 

مىت س�حدث إجراء االختبار؟ .01

 
�
ي اليوم الرابع والخامس والسادس من شهر د�سم�ب ومن الساعة السابعة صباحا

 7:00س�حدث االختبار ع� مستوى البالد �ف
. 17:00إ� الساعة الخامسة مساءا� 

ختبارات؟أين تجرى اال  .02

ي �ستخدم  80توجد هناك حوا�ي  ي العامة األخرى الىت
ي صاالت الجمباز أو المباىف

ي جميع أنحاء الوال�ة. معظمها �ف
موقع لإلختبار �ف

لذلك بالضبط. ح�ث يتم بها االختبارات. �مكنك الحصول ع� المعلومات من خالل هذا الرابط: 
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet   .أو من خالل البلد�ة المق�م بها

؟ .03 هل هذا اإلختبار إلزا�ي

ال، المشاركة طوع�ة ومجان�ة. ومع ذلك، فإنه �ساعد ع� كبح مواصلة انتشار ال��اء. 

من الذي �جرى اإلختبار؟ .04

ف من ف المدر�ني هم من األشخاص  يتم إجراء االختبارات من قبل الموظفني قسم الصحة ورجال اإلسعاف المعتمدين وغ�ي
ف ح�ث �دعمهم أعضاء قسم اإلطفاء ومنقذي حوادث الجبال ومنقذي الغرق والبلد�ات المسؤولة عن خدمات  المؤهلني

ف واإلجراءات التنظ�م�ة مع اإلمتثال للمسافات المحددة وتداب�ي النظافة.  المواطنني

آى إختبار سوف يتم؟ .05

إجراء اختبار ��ــــع للعدوى ح�ث يتم الحصول ع� عينة باستخدام مسحة األنف والحلق. ثم يتم بعد ذلك  سوف يتم
التحقق من نت�جة اإلختبار ما إذا كانت العدوى موجودة و�عد حوا�ي ساعة واحدة، �مكن االستعالم عن النت�جة عن ط��ق 

ي 
ي ول�س عل�ك اإلنتظار �ف

ة أو اإلتصال الهات�ف  مكان التسج�ل خالل هذا الوقت. الرسائل القص�ي

http://www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet


� هذا اإلختبار. وكذا  �
من ح�ث المبدأ �مكن لجميع المواطنين ف المق�مين ف بالوال�ة من 6 سنوات المشاركة ��

� الوال�ة �سبب العمل أو ألسبا بأخرى. �جب أن �كون الشخص القا� مصح��ا ب�حد �
األشخاص الموجودين ��

ىالوالدين. 

هل �جب ع� الشخص التسج�ل؟ .07

 . نت ع� الرابط التا�ي ي مواقع اإلختبار وذلك ع�ب اإلن�ت
نعم. �جب عل�ك التسج�ل من أجل تجنب أوقات اإلنتظار �ف

www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet نت. ح�ث . ولذا ير�ب محاولة التسج�ل من خالل هذا النموذج ع�ب اإلن�ت
�مكنك تحد�د التار�ــــخ المناسب لك. إذا لزم األمر �مكنك الحصول ع� المساعدة من خالل عائلتك أو معارفك. و�مكنك 
ي التسج�ل ع� سب�ل المثال ألفراد األ�ة. إذا لم �كن لد�ك أي شخص �مكن أن �ساعدك، 

 مساعدة األشخاص اآلخ��ن �ف
�
أ�ضا

�ب  : ف�ي 600-601 05574االتصال بالرقم التا�ي

من الذي لم يتم اختبارە؟ .08

ي هذە الحالة ير�ب االتصال بـرقم  19األشخاص الذين لديهم أعراض �ش�ي إ� مرض كوف�د  •
). 1450(�ف

ي أجازة مرض�ة لسبب آخر.  •
 األشخاص الذين هم �ف

ي األشهر  •
ة. األشخاص الذين كانت نت�جة اإلختبار لديهم إجاب�ة �ف الثالثة األخ�ي

•  . ي  أو قاموا بالتواصل �شخص تم اختبارە �شكل إ�جاىب
�
ف للعدوى إ�جاب�ا األشخاص الذين ما ذالوا حاملني

•  . ي عزل عائ�ي
ي الحجر الص�ي أو �ف

األشخاص الموجودين حال�ا �ف

الخاص بال�ورونا.  PCRاألشخاص الذين قاموا بالفعل بتحد�د موعد إختبار  •

ي المستشف�ات، و  •
. المر�ف �ف ف كبار السن ومنازل رعا�ة المسنني

األطفال دون سن ست سنوات.  •

ماذا �جب ع� إحضارە لإلختبار؟ .09

 أو معروض ع� هاتف 
�
ه��ة سار�ة المفعول والرمز (رمز االستجابة ال��عة)، الذي حصلت عل�ه أثناء التسج�ل. مطبوعا

الجوال. 

كم من الوقت �ستغرق االختبار؟ .10

ئق فقط. �ستغرق اإلختبار بضع دقا

ي معرفة نت�جة االختبار؟ .11
مىت وك�ف �مكنىف

ة أو �مكنك اإلستعالم عنها تحت هذا  سوف يتم تبل�غك بنت�جة اإلختبار بعد حوا�ي ساعة واحدة عن ط��ق الرسائل القص�ي
600 -601 05574الرقم: 

ماذا لو كنت إ�جاب�ا؟ .12

 سوف تتل�ت النت�جة عن ط��ق الرسائل القص
�
ي هذە الحالة أ�ضا

ي �جب عل�ك �ف ة. وعالوة ع� ذلك ستتل�ت المعلومات الىت �ي
ي نفس اليوم بعد الساعة 

 أن تذهب مرة أخرى إ� مكان اإلختبار �ف
�
 PCR، لتنف�ذ اختبار 17:00أن تتبعها. وس�طلب منك أ�ضا

للتأ�د من التشخ�ص. 

من �ستطيع المشاركة؟  06

http://www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet


ي أنك غ�ي مصاب بالسارس  ي وقت أخذ  COV-2هذا �عىف
ي ما �ي إال لمحة. ولذا �جب �ف العينات منك. نت�جة اإلختبار السلىب

از�ة و�رتداء قناع األنف والفم، والتحفظ ع� المسافة وتطه�ي األ�دي.  ي مالحظة التداب�ي االح�ت
عل�ك اإلستمرار �ف

أين أجد الم��د من المعلومات؟ .14

نت من خالل   www.vorarlberg.at/vorarlbergtestetستجد الم��د من المعلومات تحت هذا الرابط:  أو ع�ب اإلن�ت
إستمارة التسج�ل. وكذا الخط الساخن لإلجابة عن األسئلة العامة حول اإلختبار ع� مستوى البالد ولذا قمنا ب�عداد هذا 

لك.  600-601 05574الرقم: 

ي من السهل وال��ــــع 
نت أو اإلتصال الهات�ف  هو التسج�ل إلختبار ال�ورونا عن ط��ق األن�ت

Mit Unterstützung von: 
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؟
�
ماذا لو كنت سلب�ا  .13

http://www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet



