
Säterبلدية 

Postadress: Barn- och utbildningssektorn, Rådhuset, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Säter 

Tfn: 0225 – 550 00  │  E - post: bun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

Covid-19 Dalarnaأخذ عينة ذاتي )فحص شخصي( 

بإمكانك فقط ان  نه ولدى وجود أعراض يجب أن تحجز موعدا من أجل أخذ عينة أي فحص.إ
فقط من يُسمح لهم بإجراء هذا بتقديم عينة واحدة لكل فترة مرض. ان الذين لديهم أعراض هم تقوم 

الفحص.

ذ هو مجاني.إن هذا الفحص ال يكلّف شيئا إ

ان الطريقة التي يتم بها مثل هذا الفحص تختلف باختالف األعمار.

Dalarna :www.1177.seحول هذا الموضوع وذلك على موقع  المزيدإقراْ 

 هاتفك على وذلك koden-QR أي الشفرة هذه تصوير أي بمسح قم 

الموقع هذا الى تأتي كي الخلوي

سنة 13البالغون والشباب من عمر 

اذا ما كان  Dalarnaفي  covid-19 (PCR-test)عليك حجز موعد من أجل أخذ عينة شخصي 

 التالي يتطابق معك او عليك:

 covid-19.    لديك أعراض 

 ساعة 24ما كانت األعراض لمدة .    اذا 

.  اذا ما كنت ما يُسمى االتصال المنزلي وقد تم إعالمك بان عليك القيام بالفحص

 .  انك قد طلب منك متتبعو العدوى ان تقوم بهذا الفحص 

Självtest covid-19 arabiska

http://www.1177.se/
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بنفسك وذلك في األنف أو الحنجرة بواسطة عود أخذ العينة. بإمكانك أخذ العينة 
 من أجل أخذ العينة. 16سن  نعليهم مساعدة الشباب الذين هم دوالوالدان/الحاضنون 

 

-Vårdguidens e 1177الخدمات االلكترونية لمرشد العناية الصحية أي  1177تذهب الى موقع 

tjänster  عن طريق الهوية المصرفية أيBankID  أوBankID, Freja e-id plus  أو أية

 مكان الفحص والموعد.هوية الكترونية أخرى. حيث تقوم باختيار 

 

  12الى  10األطفال من سن 

 يُوصى الوالدان أو أي حاضن آخر بحجز الموعد من أجل اخذ العينة الخاصة بالفحص اذا:

 covid-19.     كانت لدى الطفل أعراض 

 ساعة 24.     كانت األعراض لمدة 

 بالفحص  .     كان الطفل ما يُسمى االتصال المنزلي وقد تم اإلبالغ بالقيام

 .     طلب متتبعو العدوى من الطفل ان يقوم بهذا الفحص 

 

مساعدة الطفل في أخذ العينة. الوالدان أو أي حاضن آخر عليهم الذهاب  الحاضنينعلى الوالدين/
حجز الفحص وكذلك عليهم مساعدة الطفل في من أجل  Vårdguidens e-tjänster 1177الى 

 أخذ العينة. 

 

 9لمدرسة التمهيدية الى سن األطفال من صف ا

حاضن آخر يوصون بان يحجزوا موعدا من اجل اخذ عينة للطفل، حيث يتم ذلك  أيالوالدان او 
 من قِبَل المستخدمين في مركز الرعاية الصحية.

 

حاضن آخر يتصلون هاتفيا بمركز الرعاية الصحية ويحجزون موعدا إلجراء هذا  أيالوالدان او 
 الفحص.
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