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بابت شرکت در آزمایش 
کرونا از شما متشکریم

PCR اطالعاتی درباره آزمایش 



شما امروز برای تشخیص کرونا در آزمایش PCR شرکت 
کردید.

پس از شرکت در آزمایش، در قرنطینھ بمانید زیرا:
• دچار نشانھ ھای کرونا ھستید.

• شما مستعد ابتال بھ عفونت محسوب می شوید، زیرا:
  - با فرد دچار کرونا ھم اتاق ھستید.

  - با فرد دچار کرونا تماس نزدیک* دارید.
  - از برنامھ CoronaMelder اخطار دریافت کرده اید.

  - در خارج از کشور، در منطقھ ای کھ الزام قرنطینھ در آن اعمال می شود، 
 www.rijksoverheid.nl/quarantine حضور داشتھ اید. با مراجعھ بھ    

    می توانید بفھمید کھ چھ قوانینی درباره شما اعمال می شود.

   آیا درباره ضرورت قرنطینھ و توصیھ ھای مرتبط (آزمایش) 
 quarantinecheck.rijksoverheid.nl تردید دارید؟ با مراجعھ بھ   

   می توانید ببینید کھ آیا الزام قرنطینھ شامل شما می شود یا خیر

قوانین مھم قرنطینھ:
• از منزل خارج نشوید. نشستن در باغچھ منزل یا در بالکن مانعی ندارد.

• از پذیرش مھمان خودداری کنید.
• فاصلھ ایمنی را با افراد ھمخانھ خود حفظ کنید.

• وظیفھ خرید کردن یا تحویل دادن اقالم خریداری شده را بھ دیگران واگذار 
  کنید.

• دستھای خود را مرتباً بشویید، سرفھ یا عطسھ خود را با قسمت داخلی آرنج 
بپوشانید و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

بھ کمک یا راھنمایی نیاز دارید؟ برای دریافت کمک و راھنمایی در زمینھ 
rijksoverheid.nl/quarantainegids قرنطینھ در منزل، بھ مراجعھ کنید

* منظور از تماس نزدیک، قرار گرفتن در شعاع 1.5 متری فرد دچار کرونا 
  بھ مدت مجموعاً 15 دقیقھ در بازه زمانی 24 ساعت است.



نتیجھ آزمایش کرونا
 نتیجھ در اولین فرصت بھ شما ارائھ می شود. نتیجھ از طریق تماس تلفنی یا 

ایمیل اعالم می شود.

• DigiD دارید؟ پس می توانید نتیجھ آزمایش خود را آنالین ببینید.
آیا از طریق www.coronatest.nl نوبت آنالین گرفتھ اید؟ یا ھنگام گرفتن نوبت 

تلفنی اعالم کرده اید کھ DigiD دارید؟ در این صورت، بھ محض آماده شدن 
نتیجھ، ایمیلی بھ شما ارسال می شود. پس از آن می توانید با DigiD خود وارد 

www.coronatest.nl شوید و نتیجھ را ببینید. توجھ: این ایمیل گاھی وارد پوشھ 
ھرزنامھ (Spam) صندوق پستی می شود.

• DigiD ندارید؟ نتیجھ با تماس تلفنی بھ شما اعالم می شود. لزومی ندارد 
  کھ خودتان تماس بگیرید.

• نتیجھ مثبت است؟ پس کرونا دارید.
  - باید در منزل قرنطینھ شوید. یعنی باید از کارھایی کھ زمینھ آلوده شدن 

    افراد ھمخانھ را فراھم می کند، خودداری کنید. باید بھ تنھایی در اتاق 
    خصوصی بمانید. بدین ترتیب مطمئن می شوید کھ افراد ھمخانھ با شما تماس 

    نخواھند داشت.
  - ھمچنین، از پذیرش مھمان خودداری کنید.

  - ھم اتاقی ھا و نزدیکان شما نیز باید قرنطینھ شوند.
  - اطالعات بیشتر درباره تحقیقات مربوط بھ منبع آلودگی و تماس را می توانید 

    در www.rijksoverheid.nl/bco زیر بیابید.

• نتیجھ منفی است؟ پس، ھنگام دادن آزمایش دچار کرونا نبوده اید.
  اگر اجازه خروج از قرنطینھ بھ شما داده شود، باید قوانین ابتدایی را کھ شامل 

  ھمھ ساکنان ھلند می شود، رعایت کنید. از نزدیک شدن بھ سالخوردگان و 
  افراد دچار بیماری ھای زمینھ ای خودداری کنید؛ بھ ویژه اگر نشانھ ھای بیماری 

  در شما وجود دارد.

توجھ: آیا (دوباره) دچار نشانھ ھای بیماری شده اید یا نشانھ ھای شما وخیم تر شده 
است؟ آزمایش بدھید. آزمایش را خودتان نیز می توانید انجام دھید. البتھ 

می توانید در GGD آزمایش رسمی بدھید.
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 rijksoverheid.nl/uitslag-coronatest ،برای کسب اطالعات بیشتر
مراجعھ کنید یا با 08001351 تماس بگیرید. اینجا اطالعاتی درباره 

آزمایش روز 5 قرنطینھ نیز ارائھ شده است.
درباره آزمایش کرونا اطالعات بیشتری می خواھید؟ بھ

 www.rijksoverheid.nl/coronatest / www.government.nl/coronavirus
مراجعھ کنید

نتیجھ آماده شده است؟ بھ www.coronatest.nl بروید و با DigiD خود وارد 
سامانھ شوید

قوانین قرنطینھ را می توانید در نشانی
www.rijksoverheid.nl/quarantine بیابید

آیا می خواھید ببینید کھ شرکت در آزمایش یا قرنطینھ شدن برای شما 
الزامی است؟ بھ quarantinecheck.rijksoverheid.nl مراجعھ کنید.

در دوران قرنطینھ بھ کمک یا راھنمایی نیاز دارید؟
 بھ www.rijksoverheid.nl/quarantinegids مراجعھ کنید

اطالعات بیشتر درباره تحقیقات مربوط بھ منبع آلودگی و تماس را 
www.rijksoverheid.nl/bco می توانید در نشانی زیر بیابید
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/bco&utm_medium=redirect
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

