متوفر اختبار كوفيد 19-المجاني للمستضدات السريعة في المنزل
من الصحة العامة في أوستن Austin Public Health
لتحديد موعد اختبار منزلي،اتصل على الرقم  .512-972-5560االختبار مجاني.
َمن الذي يجب أن يخضع الختبارات المستضدات السريعة في المنزل؟ الموظفون أو
الطالب المصابون بواحد أو أكثر من هذه األعراض الشبيهة بكوفيد:19-
•الشعور بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة عن
 100.0درجة فهرنهايت أو تساويها
•فقدان حاسة التذوق أو الشم
•سعال
•صعوبة في التنفس
•ضيق في التنفس
•إعياء
•صداع

•رعشة
•التهاب الحلق
•احتقان أو رشح األنف
•اهتزاز أو ارتعاش مبالغ فيه
•آالم شديدة في العضالت أو آالم في
الجسم
•إسهال
•غثيان أو تقيؤ

َمن يمكنه الحصول على اختبار سريع في المنزل؟ الموظفون أو الطالب الذين يعانون من
أعراض شبيهة بكوفيد 19-والذين يعيشون في أوستن  /مقاطعة ترافيس وكانوا في منطقة
العمل أو المدرسة أو األنشطة األخرى في المدارس التالية بالعنوان األول (تخضع قائمة
المدارس للتغيير):
Elementary Schools
Reilly
Rodriguez
Uphaus
Walnut Creek
Webb Primary
Widen
Wooldridge

Houston
Langford
Linder
McBee
Overton
Padron
Palm
Perez
Pickle

•
•
•
•
•
•
•

High Schools

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allison
Barbara Jordan
Barrington
Blazier
Brown
Cook
Graham
Guerrero Thompson
Hart

Middle Schools

• LBJ
• Navarro
• Northeast
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Dobie
Garcia YMLA
Mendez
Webb

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

متوفر اختبار كوفيد 19-المجاني للمستضدات السريعة في المنزل
من الصحة العامة في أوستن Austin Public Health
كيف يتم إجراء االختبار؟ يتم إجراء االختبار باستخدام مسحة من األنف (في الجزء األمامي
غير العميق من فتحتي األنف فقط) .ستحصل على نتائج اختبار المستضدات السريعة خالل
 15دقيقة أثناء الزيارة المنزلية.
َمن الذي سيقوم باالختبار؟ سيأتي أحد موظفي العيادة للصحة العامة بأوستن Austin
 Public Healthإلى منزل الشخص في الموعد والوقت المتفق عليهما إلجراء االختبار.
إذا كانت نتيجة اختبار المستضدات السريعة إيجابية :يجب على الشخص الذي أثبتت
نتيجته إيجابية (أو والديه) إخطار المدرسة على الفور .ويجب عليهم عزل أنفسهم وعدم
العودة إلى المدرسة حتى:
•مرور  10أيام منذ ظهور األعراض،
•ومرور  24ساعة بدون حمى بدون استخدام األدوية الخافضة للحمى،
•وحتى تتحسن األعراض األخرى لكوفيد*19-
*قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم ألسابيع أو شهور بعد التعافي وال داعي لتأخير انتهاء العزل

إذا كانت نتيجة اختبار المستضدات السريعة سلبية :يجب أن يتبع االختبار السلبي
للمستضدات السريعة باختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( .)PRCيمكن القيام بذلك خالل
الزيارة نفسها داخل المنزل .يجب عزل الشخص حتى تصبح نتائج اختبار  PCRجاهزة .يستغرق
هذا من  3إلى  5أيام.
•إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل  PCRسلبية ،فهذا يعني أن
الشخص لم يكن مصابًا بكوفيد 19-في وقت االختبار .لمعرفة متى يمكن للطالب التي
كانت نتيجة اختبارهم لكوفيد سلبية ولكنهم مرضى يعانون من أعراض أخرى العودة إلى
المدرسة ،اتصل بموظفي الغرفة الصحية بالمنطقة .يجب على الموظفين الذين يعانون
من األعراض ونتيجتهم سلبية االتصال بمكتب إجازة  AISDعبر leaveoffice@austinisd.
 orgلمعرفة متى يمكنهم العودة إلى العمل.
•إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( )PCRإيجابية ،فهذا يعني
أن الشخص مصاب بكوفيد .19-يجب على الشخص الذي أثبتت نتيجته إيجابية (أو
والديه) إخطار المدرسة على الفور .ويجب على الشخص عزل نفسه وعدم العودة إلى
المدرسة حتى:
◦مرور  10أيام منذ ظهور األعراض،
◦ومرور  24ساعة بدون حمى بدون استخدام األدوية الخافضة للحمى،
◦وحتى تتحسن األعراض األخرى لكوفيد*19-
*قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم ألسابيع أو شهور بعد التعافي وال داعي لتأخير انتهاء العزل
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