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 آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  ۱۹ﺑدھﯾد
آﯾﺎ ﺗب دارﯾد ،ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﻋﻼﺋم دﯾﮕری دارﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﯾد از ﺳراﯾت آن ﺑﮫ دﯾﮕران ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧﯾد .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭداﺷت ﻣﻠّﯽ ﺳوﺋد ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل و ﮐودﮐﺎن از ﺳن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ۶
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری دارﻧد آزﻣﺎﯾش ﺑدھﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد و در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹و آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن
دﯾﮕری ﻏﯾر از ﺳوﺋدی اطﻼﻋﺎت ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣﻠّﯽ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ
 ۰۸-۱۲۳۶۸۰۰۰ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

 در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر ﭼﮫ
زودﺗر آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﺣﺗﯽ اﮔر واﮐﺳن زده اﯾد
ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد آزﻣﺎﯾش دادن راﯾﮕﺎن اﺳت.
ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت زﯾر ﺑروﯾد ) http://www.1177.se/om-covid-19-provﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی(
ﻣﻧطﻘﮥ ﺧود را در ﺳﻣت راﺳت ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﻧﺣوۀ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش در
ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﺧواﻧﯾد.
ﺗﺳت ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن دراز اﺳﺗرﯾل ﺷده در
ﺣﻠﻖ و ﺑﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﺑﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﺗﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺳت.
آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﺑرای آن
وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد ﭘﯽ -ﺳﯽ  -آر ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
وﻟﯽ ﻋﻼﺋم را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد
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و ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً در ھﻧﮕﺎم ﻣﯾﮕرن ﯾﺎ آﻟرژی
ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﻋﻼﺋم را دارﯾد
ﻻزم ﻧﯾﺳت آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد.

 ھﻣﭼﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﮔرﻓﺗن
ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻣﺎری
ﮐووﯾد  ۱۹دارﯾد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ھﻔت روز از روزی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر
ﺷدﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .در دو روز آﺧر ﺑﺎﯾد ﺣﺎﻟﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼً
ﺧوب ﺷده ﺑﺎﺷد و اﺻﻼً ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﻌد از اﯾن ﻣدّت ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﯽ دھﯾد
و ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣدرﺳﮥ ﺧود ﺑرﮔردﯾد .ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑرای
اطﻣﯾﻧﺎن از ﺻﺣت ﺧود دوﺑﺎره آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد.
ﺷﻣﺎ از دﮐﺗر ﺧود دﺳﺗوراﺗﯽ ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧﺗﻘﺎل
ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت.
اﮔر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹دارد ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد
ھﻣﮕﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھم از طرف ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺗوراﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
از ھﻣدﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر اﺳت در
ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟداﮔﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد.

 در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد دارﯾد

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷدﯾدا ً اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﺛﻼً ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔّس
دارﯾد ﺑﺎ ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری
ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی ﺑﺧواﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷدﯾداً ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد و ﺑﮫ طور اورژاﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ۱۱۲ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

 اﮔر درﺳت ﺑﻌد از زدن واﮐﺳن اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓردی واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﻣﯽ زﻧد

ﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮐﻧد ،ﺗب و ﻟرز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
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درد ﻋﺿﻼﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳردرد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﻋﻼﺋم ﺧطرﻧﺎک ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻏﻠب اﯾن ﻋﻼﺋم ﺳرﯾﻌﺎ ً از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب ﺷود در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ روز اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻧﯾد
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﻌد از واﮐﺳن ﻧﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷﯾد.
در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد.

 در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ داده اﯾد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ داده اﯾد

و ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را
در ﺷش ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد
ﻻزم ﻧﯾﺳت دوﺑﺎره آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد.
ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﺑﮕوﯾد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﺑدھﯾد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب ﺷود
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

 اﮔر ﻗﺑﻼً ﺑﯾﻣﺎر ﺑودﯾد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﯾد

اﮔر ﻗﺑﻼً ﺑﯾﻣﺎر ﺑودﯾد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد
ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد آﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ ﮐووﯾد  ۱۹ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.

ﺑﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ،ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد .ﺑرای دادن آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ
ﺑﺎدی ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ۳-۲ھﻔﺗﮫ از زﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی آزﻣﺎﯾش ﺧون ﻣﯽ دھﯾد.
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت زﯾر
ﺑروﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی اﺳت و ﻣﻧطﻘﮥ ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد:

www.1177.se/om-covid-19-prov

ادارۀ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮥ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد از ﭼﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

 ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی دارﯾد ﺑﺎز ھم ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد

آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﺳد اﯾﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻣﻠّﯽ ﺳوﺋد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﺣداﻗل
ﺑﮫ ﻣدّت  ۶ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺑﯾﻣﺎری در ﺑدن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد دوﺑﺎره ﺗوﺳط ھﻣﺎن وﯾروس را ﮐﻣﺗر ﻣﯽ
ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾز ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود.
وﻟﯽ ﺧطر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ رود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی دارﯾد ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ
ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼً ﺑﺎﯾد در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم
ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ﺣﺗﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

 ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ﭼﯾﺳت؟

ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ھم ﺷﺑﯾﮫ آﻧﻔﻠواﻧزا و ھم ﺷﺑﯾﮫ ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﻼﻣت زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
• ﺳرﻓﮫ
• ﺗب
ّ
• ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔس
• ﺑو و ﻣزه را اﺣﺳﺎس ﻧﮑﻧﯾد
• ﮔﻠودرد
• آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ
• ﺳردرد
• درد ﻋﺿﻼت و ﻣﻔﺎﺻل
ﺗﮭوع
• ﺣﺎﻟت ّ
• اﺳﮭﺎل
• ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ

اﮔر ھر ﮐدام از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد.
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 ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۶ﺳﺎل ﭼطور ؟
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺷروع ﻧﮑرده اﻧد
ﻻزم ﻧﯾﺳت آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  ۱۹ﺑدھﻧد.
وﻟﯽ در ﺻورت داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﮐودﮐﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
دھﻧدۀ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹ﻧﯾﺳت.
ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھوای ﺑﯾرون ﺳرد اﺳت ﮐودک
آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺻورت ﮐودک ﻣﯾﺗواﻧد
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود.

 ﭼﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﮐووﯾد  ۱۹وﺟود دارد؟
آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﯾﻣﺎری
ﮐووﯾد  ۱۹را دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.

ﺑﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﭘﯽ -ﺳﯽ – آر ﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر ﻗﺑﻼً ﺑﯾﻣﺎر ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد آزﻣﺎﯾش
دﯾﮕری اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ۱۹داﺷﺗﮫ اﯾد.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑداﻧم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗﮫ
ام آزﻣﺎﯾش ﺑدھم؟
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد آزﻣﺎﯾش
ﺑدھﯾد .اﮔر آزﻣﺎﯾش داده اﯾد و ﺣﺎﻻ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹
دارﯾد ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
از دﺳﺗورات ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﻧﮑﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎری ﺣداﻗل ھﻔت روز از ﺷروع ﺑﯾﻣﺎری در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و دو روز آﺧر ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﯾد و ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌد از
اﯾن دوره ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﻧﺎﻗل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾﺳﺗﯾد .ﭘس ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺳر
ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ﺧود ﺑرﮔردﯾد.

 از ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورم؟
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ آزﻣﺎﯾش دادن در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواﻧﯾد ،ﻣﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی اﺳت:
http://www.1177.se/om-covid-19-prov
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮔرﻓﺗن وﻗت ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﻣﺷﮑل دارﯾد از
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد و ﺳوﺋدی ﺑﻠد اﺳت ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و در ﻣورد
 و آزﻣﺎﯾش ھﺎی آن ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﻏﯾر از۱۹ ﮐووﯾد
ﺳوﺋدی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣﻠّﯽ
. ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد۰۸-۱۲۳۶۸۰۰۰ ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ
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