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دو آزمایشگاۀ سویدنی خطا های را در یک آرمایش کشف نموده اند که برای نشان دادن عفونت جاری
کووید ـ  19به کار میرود .بر اساس این اشتباه ،روش آزمون نتوانسته است سطح پایین ویروس کووید ـ
 19و نمونه منفی را از هم تفکیک کند.
َ
احتماال حدود  3700نفر در ُنه منطقۀ مختلف پاسخ مثبت نادرست دریافت نموده اند .به
در نتیجۀ این اشتباه
عبارت دیگر به آنها به اشتباه گفته شده است که دارای عفونت کووید ـ  19میباشند.
به دلیل آنچه که اتفاق افتاده است با همه افرادی که پاسخ نادرست دریافت کرده اند تا پنجشنبه  27اگست
تماس گرفته خواهد شد و نتایج آزمایش آنها تغییر داده خواهد شد .از آنجایی که از گرفتن آزمایش های
مورد نظر چند هفته گذشته است ،اکنون گرفتن یک آزمایش جدید مفید نمی باشد .به کسانی که پاسخ
نادرست دریافت کرده اند از طرف ادارۀ ارائه کنندۀ خدمات صحی و مراقبتی در منطقۀ شان ،یک آزمایش
رایگان انتی بادی ارائه خواهد شد .یک آزمایش انتی بادی میتواند نشان بدهد که آیا شخص تا اکنون دارای
عفونت  19-covidبوده است.
اگر شما برای کووید ـ  19آزمایش را انجام داده اید و تا پنجشنبه  27اگست با شما تماس گرفته نشده
است پس می توانید چنین بشمارید که نتیجۀ آزمایش شما درست بوده است.
یک خط تیلفونی سراسری باز شده است و شما می توانید در آن معلومات بیشتر را دریافت کنید.
شمارۀ تیلفون در همان نامۀ اطالعاتی موجود است که به همه افرادی که نتیجۀ نادرست آزمایش را بدست
آورده اند ،ارسال شده است.
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مناطق مورد توجه:
( Blekingeبلکینگی)
( Dalarnaداالرنا)
( Gävleborgیوله بوری)
( Stockholmاستکهلم)
( Sörmlandسورملند)
( Västerbottenوستربوتن)
 ( Västernorrlandوسترنورلند)
( Västmanlandوستمن لند)
( Västra Götalandوسترا یوتالند)
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