
االختبار الجزيئي
اختبار المستضد

 اختبار األجسام
المضادة

 أنواع اختبارات
فيروس كورونا

هل سيمنعني هذا االختبار من الحجر الصحي؟  إذا كان لديك اختبار جزيئي إيجابي وتعرضت
 خالل 90 يوًما من اليوم األول من ظهور

 األعراض ، فقد ال تضطر إلى الحجر الصحي
 إذا تعرضت مرة أخرى في الـ 90 يوًما

.القادمة

 ال يحتاج أي شخص ثبتت إصابته من خالل
 أو (PCR) اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل

 اختبار المستضد (إيجابي للمستضد لكن لديه
 أعراض) إلى الحجر الصحي خالل الـ 90 يوًما
 التالية إذا خالط مصاًبا. إذا ظهرت على الشخص

 أعراض بعد المخالطة، يجب عليه الحجر
 الصحي وطلب المشورة الطبية من مقدم الرعاية

.الطبية لتحديد ما إذا كان أصيب من جديد

ال

... ما ال يبينه
 ُيبين إن سبق لك أن أُصبت بفيروس كوفيد19-

أو بالعدوى الفيروسية المسببة له
 من المرجح أن تفشل اختبارات المستضد في

 كشف عدوى كوفيد19- النشطة مقارنة
 باالختبارات الجزيئية. قد يطلب مقدم الرعاية

 الصحية اختباًرا جزيئًيا إذا أظهر اختبار
 المستضد نتيجة سلبية ولكن ظهرت عليك

 .أعراض كوفيد19-

 يشخص كوفيد19- وقت االختبار أو عدم
إصابتك بكوفيد19-

.. ماذا يبين
يشخص عدوى فيروس كورونا النشطة .يشخص عدوى فيروس كورونا النشطة يظهر إذا أصبت بفيروس كورونا قبل ذلك

... هل يتطلب األمر إجراء اختبار آخر
 عادة ما يكون هذا االختبار عالي الدقة وال

.يتطلب األمر تكراره
 عادًة ما تكون النتائج اإليجابية دقيقة للغاية
 ولكن قد يقع خطأ في النتائج، ال سيما في

 المناطق التي ال يوجد بها غير عدد قليل من
 المصابين. قد يحتاج األمر إلى تأكيد النتائج

.السلبية بإجراء اختبار جزيئي

 قد يتعين إجراء اختبار أجسام مضادة آخر
.للحصول على نتائج دقيقة

... كم من الوقت تأخذ نتائج التحليل
أيام 1-5  قد يكون بعضها سريًعا جًدا (30-15 دقيقة)

اعتماًدا على االختبار
(اليوم نفسه (بعض المواقع

... كيف تؤخذ العينة
 البلعوم األنفي (جزء الحلق خلف األذن)، مسحة

 من األنف أو الحلق (معظم الفحوص)، أو
(اللعاب (اختبارات قليلة

(المسحة األنفية (معظم االختبارات وخز اإلصبع أو سحب الدم

... ُيعرف كذلك باسم 
 االختبار التشخيصي، االختبار الفيروسي،
 االختبار الجزيئي، اختبار تضخيم الحمض

 النووي، اختبارعكس تفاعل البلمرة المتسلسل
(RT-PCT)، اختبار التضخيم المتساوي 

(LAMP) الحرارة بواسطة مشرع دائري

الفحص التشخيصي اختبار مصلي، األمصال، فحص الدم


