جواب نتیجه آزمایش اشتباه برای  ۳۷۰۰تست کووید ۱۹ -
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دو آزمایشگاه سوئدی کشف اشتباه کرده اند در یک تست که استفاده شده است که یک عفونت مداوم کووید
  ۱۹نشان می دهد .به خاطر این اشتباه روش تست نتوانسته است بین سطح پایین ویروس کووید  ۱۹ -ونمونه منفی تفاوت قائل شود.
این اشتباه باعث شده است که  ۳۷۰۰شخص در  ۹منطقه مختلف احتماال جواب مثبت کاذب دریافت کنند.
به این ترتیب به آنها اشتباه اطالع داده شده است که به عفونت کووید  ۱۹ -مبتال هستند.
تمام کسانی که جواب نادرست دریافت کرده اند ،حداکثر تا روز پنجشنبه  ۲۷اوت در مورد آنچه که اتفاق
افتاده است تماس گرفته می شود که جواب آزمایش تغییر یافته را دریافت کنند .بدین خاطر که چندین هفته
از نمونه برداری فعلی می گذرد اکنون نمونه برداری جدید منطقی نمی باشد .به افرادی که جواب نادرستی
دریافت کرده اند ،یک تست رایگان پادتن ارائه داده می شود از خدمات مراقبت در منطقه خود .یک تست
پادتن می تواند نشان می دهد که اگر عفونت کووید  ۱۹ -مبتال شده اید.
اگر شما تست کووید  ۱۹ -شده اید و تا روز پنجشنبه  ۲۷اوت یا شما تماس گرفته نشده است ،بنابراین
می توانید روی درست بودن جواب آزمایش خودتان حساب کنید.
یک خط تلفنی ملی افتتاح شده است که می توانید در آن اطالعات بیشتری کسب کنید.
شماره تلفن را می توانید در اطالعات فرستاده شده برای هر کسی که جواب آزمایش نادرستی را دریافت
کرده است را یافت.
سوال ها و جواب های در مورد نمونه برداری کووید  ۱۹ -مثبت کاذب
منطقه های فعلی :
بله کینگه
داالرنا
یوالبوری
استکهلم
سورم لند
وستربوتن
وسترنورلند
وستمانلند
وسترا یوتالند
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