شرط اختبار سلبي لكوفيد 19 -لجميع المواطنين
األجانب الراغبين بالسفر إلى السويد
قررت الحكومة السويدية ان يكون بحوزة جميع المسافرين القادمين من خارج دول بحر
الشمال  Nordenأختبارا سلبيا لكوفيد .19-ويجب على المسافر إبراز تأييد على الحدود
يوضّح أنه قد تم أجراء الختبار و كانت النتيجة سلبية .ويجب أن ل يكون قد مضى أكثر
من  48ساعة كحد أقصى بين وقت إجراء الختبار وعبور الحدود .ل يحتاج المواطنون
السويديون او المسافرون القادمون من النرويج ،فنلندة ،الدنمارك و ايسلندة أبراز أختبار
سلبي بكوفيد.19 -
هذا ويت ّم قبول األنواع التالية من اختبارات كوفيد :19 -اختبار المستضادات الجينية ،Antigentest
واختبار بس سي أر  ،PCRاختبار لمب  LAMPو أختبار تي أم أي  .TMAكما تتوفر اختبارات
ألمستضادات الجينية في شكل اختبارات سريعة لكشف العدوى ،وعادة ما يكون هذا الختبار معروفا
بأسم الختبار السريع.
كما يجب أن تظهر المعلومات التالية على تأييد الختبار لتكون صالحة:
•
•
•
•
•

اسم الشخص الذي تم اختباره
وقت أخذ العينات
نوع الختبار الذي تم إجراؤه .اختبار ألمضادات الجينية  ،Antigentestاختبار  ،PCRأختبار LAMP
أو أختبار .TMA
نتيجة الختبار
السم ،رقم الهاتف و عنوان الجهة المصدرة للتأييد أو أسم المختبر الذي أجرى الختبار.
ويجب أن تقدم المعلومات بوضوح باللغة السويدية ،اإلنجليزية ،النرويجية ،الدانمركية أو الفرنسيّة.
وتوصي هيئة صحة العامة ان يُجري كافّة الشخاص الذين يدخلون السويد و الذين كانوا قد سافروا الى
دولة خارج التحاد األوربي /إحدى دول التعاون القتصادي األوربي ،منطقة شنغن ،بريطانيا العظمى و
الدول المستثناة األخرى ،و بغض النظر عن الجنسيّة ،أجراء الختبار عند القدوم و تجنب التصال مع
اآلخرين لمدة سبعة أيام .وينطبق هذا على الجميع بغض النظر عما إذا كان يشملهم شرط أبراز اختبار
كوفيد 19 -سلبي قبل الدخول الى السويد أم ل .و كما يُستثنى من هذه التوصية المسافرون الذين تلقّوا
التلقيح بالجرعة الكاملة(الشخاص الذين ت ّم تلقيحهم بجرعتين و قد مضى أسبوعين على الجرعة
األخيرة) باللقاحات المصادق عليها من قبل ( EMAانظر  ) EMAأو اللقاحات التي أصدرت فيها
منظمة الصحة العالمية  WHOمصادقة طارئة (انظر ) WHO:s EUL

اقرأ المزيد:
أسئلة و أجوبة حول حظر القدوم الى البلد Frågor och svar om inreseförbud,
معلومات حول كوفيد 19 -باللغات المختلفةInformation om covid-19 på olika språk ،
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