فحوصات كوفيد 19-في نوفا سكوشا

تتوفر الفحوصات لجميع سكان نوفا سكوشا الذين تظهر عليهم األعراض .حيث يستطيع معظم سكان نوفا سكوشا الحصول على فحص األجسام المضادة
السريع ،في حين يمكن لألشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض شديد والعاملين في مهن معينة الخضوع لفحص مسحة األنف المخبري (بي سي آر).

فحوصات مسحة األنف (بي سي آر)

تتوفر هذه الفحوصات لألشخاص الذين تظهر عليهم األعراض ويعتبرون أكثر عرضة لإلصابة بمرض شديد .احجز موعدا ً مستخدماً استبيان التقييم الذاتي على شبكة

االنترنت أو اتصل على الرقم  .811تحقق ما إذا كنت مؤهالً للخضوع لفحص مسحة األنف "بي سي آر" على الرابط التالي .nshealth.ca/coronavirustesting

يمكنك الحصول على نتائج فحص مسحة األنف (سلبية ،إيجابية أو غير محددة) إذا كان لديك بطاقة صحية سارية
(صادرة عن أي مقاطعة كندية) ،بطاقة طالبية ،أو رقم تسجيل الطالب وذلك عبر الطرق التالية:

البريد
اإللكتروني

يمكنك استالم نتيجة فحصك عبر اإليميل على مدار الـ  24ساعة في اليوم .يرجى تفقّد مجلّد
"الرسائل غير المرغوب فيها" “ ”Junkحيث من المحتمل أن تجد نتائج فحصك ،وابحث عن ايميل
من  .noreply@nshealth.caمن المهم التسجيل مستخدماً عنوان بريدك اإللكتروني الصحيح
(تحقق منه مجددا ً لدى وصولك إلجراء الفحص) ،ألنه ال يمكن تغييره بعد خضوعك للفحص.

المكالمات
اآللية

إذا لم يكن لديك بريدا ً إلكترونياً الستالم نتائج فحصك ،سوف تتلقى
مكالمة آلية – غالباً ما تكون بين  2بعد الظهر و 5مسا ًء .يوصى بإبقاء هاتفك معك
وشغاالً إذا كنت تنتظر نتيجة فحصك .لدى ورود المكالمة اآللية ،من المحتمل
أن تظهر "هوية المتصل" كرقم مجهول ،أو اسم مجهول أو رقم غير مألوف من خارج
المقاطعة .نرجو منك اإلجابة .إن خدمة المكالمات اآللية ستحاول االتصال بك مرتين.

االنترنت

لالطالع على نتائج فحصك عبر االنترنت ،يرجى زيارة الرابط التالي c19results.nshealth.ca

الهاتف

ستتلقى مكالمة هاتفية من هيئة الصحة العامة الطالعك على نتيجة فحصك إذا لم يكن لديك بطاقة
صحية سارية المفعول أو لم نتمكن من التواصل معك بالطرق األخرى المدرجة أعاله.

نتيجة سلبية

ابق في المنزل إذا لم تتحسن أعراضك بعد.
• َ
•اتبع التعليمات الواردة في الرابط التالي

nshealth.ca/i-have-covid-19-symptoms

نتيجة إيجابية

•اتبع التعليمات الواردة في الرابط التالي:

nshealth.ca/testedpositiveforcovid

•امأل االستبيان التشخيصي بعنوان التبليغ والدعم ""Report and Support

المتواجد على الرابط التالي c19hc.nshealth.ca/self-reportأو اتصل
على الرقم  1-833-797-7772إذا لم تكن خدمة االنترنت متوفرة لديك أو
احتجت إلى مساعدة.

نتيجة غير محددة

•إذا كنت تعاني من األعراض ،فيجب أن تحجز فحصاً آخر على الرابط التالي:
covid-self-assessment.novascotia.ca/en

للحصول على نتيجة فحصك ،س ُيطلب منك إدخال األرقام األربعة األخيرة من بطاقتك الصحية أو بطاقة الهوية .تتوفر عموماً نتائج الفحوصات في
غضون  1إلى  3أيام .إذا مضى أكثر من  72ساعة ولم تحصل على نتيجة فحصك بعد ،اتصل بهيئة الصحة العامة على الرقم 1-844-996-0694
تعني النتائج غير المحددة أن فحصك األخير لم يظهر نتيجة سلبية أو إيجابية بوضوح .وبالتالي ،لم يتمكن من الكشف عن كوفيد19-

بشكل دقيق .تكون النتيجة غير محددة في الحاالت التالية:

•أنت مصاب حالياً بعدوى كوفيد 19-ولكن الفحص أُجري باكرا ً ولم يكشف عن الفيروس.
•أو أصبت بعدوى كوفيد 19-حديثاً والفحص يكشف عن كميات ضئيلة عن فيروس غير حي (ميت).
•أو هنالك مشكلة بالعينة المستخدمة أو جهاز الفحص نفسه.

فحص األجسام المضادة السريع

يتوفر هذا النوع من الفحوصات للذين تظهر عليهم األعراض ،ولكن ال يعتبرون أكثر عرضة لإلصابة بمرض شديد.

احجز موعدا ً لك مستخدماً استبيان التقييم الذاتي عبر اإلنترنت للحصول على أدوات الفحص السريع من أحد مراكز الفحص.
يمكنك الحصول على فحوصات سريعة بدون موعد من أحد مكاتب أعضاء المجلس التشريعي والمكتبات
العامة .تتوفر أيضاً هذه الفحوصات في مراكز إدارة خدمات المرور "أكسس نوفا سكوشا" والبنك الغذائي
"فيد نوفا سكوشا" لألشخاص الذين يستعملون هذه الخدمات.
تتوفر التعليمات حول كيفية استخدام الفحوصات السريعة على الرابط التالي

nshealth.ca/coronavirus/covid-19-rapid-testing

يجب استخدام الفحوصات السريعة إذا ظهرت عليك األعراض فقط.
إذا أجريت فحصين ( )2سريعين تفصل بينهما فترة  48ساعة وجاءت نتيجتهما
سلبية ،فأنت تعتبر غير مصاباً بالعدوى.
إذا جاءت نتيجة فحصك إيجابية ،فيجب زيارة الرابط التالي
 c19hc.nshealth.ca/ self-reportوتعبئة االستبيان التشخيصي بعنوان
التبليغ والدعم " "Report and Supportلمساعدتنا على تحديد األشخاص
المؤهلين للحصول على أدوية كوفيد 19-والذين يمكنهم االستفادة منها.
يرجى بعدها زيارة  nshealth.ca/ testedpositiveforcovidللحصول
على معلومات حول كيفية الحد من انتشار الفيروس.

إذا كان مطلوباً منك الخضوع لفحص كوفيد -19بهدف السفر أو العمل ،فيجب زيارة إحدى العيادات الخاصة
التي توفر هذا الفحص (.)nshealth.ca/coronavirus-home/i-need-covid-test-travel

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة nshealth.ca/coronavirustesting
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