
 
 

Kurzanleitung für den Selbsttest                                                          الختبار الذاتيل مختصردليل       
                                                                                                                                      Produkt: RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD 
                                                                                                                                                                            Hersteller: technomed/BOSON 

 

 

 تحضير                                                                    

 

 

يجب أن تكون هذه 

المكونات متوفرة 

 لالختبار

 1                                                 األولى الخطوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        منديل منفصلب التمخيط

                  فتح محلول االستخراج وملئه بالكامل في أنبوب االختبار

 

(بحرارة الغرفةاخذ مسحة االنف )                                                                                                                            

 

2 

ضغط.  ال، وعدم سم 2,5 منخريناألنف في كل من ال ةإدراج ببطء مسح

فوق الغشاء المخاطي  هاوتمرير منخرأربع مرات في كل ثالث الى تدوير 

 ثانية( 15لألنف )حوالي 
  



                                                                                                                                      طريقة االستعمال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         3 

                                                                 .ةضد مسح بوبضغط أنوامرات  خمس من ثالث الى ودورها بوباألنف في األنة أدخل مسح

                                                                                                                                                                              4 

.                                                                                                                        دقيقة واحدة في االنبوبترك مسحة االنف    

                                                                                                                                                                           5 

                                                                   .                               ضد مسحة األنف إلطالق المستضدات بوب عدة مراتناأل ضغط

                                                                                                                                                                            6 

.                                                                                  نبوب ووضع غطاء التنقيطاألتحت ضغط ثابت على جدار مسحة األنف  رفع  

                                                                                                                                                                            7 

                                                                                                             .قطرات في عمق العينة على شريط اختبار ثثال إعطاء

                                                                                                                                                                                8 

دقيقة.                                       20-                                                                                                           قراءة النتيجة بعد  15
   تقييم النتيجة! يمكندقيقة، ال  20بعد أكثر من 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          تقييم النتائج

 

 أي تظليل لأللوان على خط االختبار (T)                 موجبا(أن يعتبر  )يجب

 

 

 

 

 

 

 سالب              

   (Cخط تحكم ملون )       
 

                         موجب
               (C)خط تحكم ملون        

                  (T) وخط االختبار                   

 غير صالح/غير واضح
       خط تحكم ال يوجد

 (C) 

تخلص من مجموعات 
 مغلفةاالختبار المستخدمة 

بشكل جيد في النفايات 
.                 المنزلية  

 
 طالب/ طالبات        

      هميمكن              
.البقاء في المدرسة  

من المدرسة  حضارهموإطالب/ طالبات  يتم عزل

 دائرةإلى منازلهم؛ مطلوب االتصال مع  ارسالهمأو 

إجراء اختبار وة الصحة المحلي  

PCR 

 كرر االختبار بمواد جديدة
 

  



                                                                                        (  كررةالمتاألسئلة المتداولة )األسئلة  إجابات على

 

 

                                                                                                                                   ؟كورونا الذاتيةما هي اختبارات 
     

سم  52،حوالي لالختبار الذاتي(. يجب إدخال مسحة األنف  المختصرما يسمى اختبارات مستضد سريع يمكن استخدامها بسهولة وبسرعة )انظر دليل 

                                                                                                  .دقيقة فقط 15بعد  فعال في عمق كل منخر. يتم عرض النتيجة

 

                                                                                                    ختبار "إيجابية"؟االنتيجة  تكون اعندمماذا تفعل 

اخذه من المدرسة من  ما أمكن وحيث – المعني عن األشخاص اآلخرين او الطالبة إذا كان االختبار الذاتي يشير إلى نتيجة إيجابية، يجب عزل الطالب
وبما أنه من الممكن أيًضا أن يعرض . المحلية على الفور بالنتيجة ةالصح دائرةأن يبلغوا  لياء االمور. وينبغي لألوبيتهإلى  أو يُعاد قبل ولي االمر

للتحقق من نتيجة االختبار. فقط عندما  PCR إجراء اختبار دائًما تطلبس ةالصحة المحلي دائرة االختبار الذاتي نتيجة اختبار "إيجابية خاطئة"، فإن

 مثبتة بالفعل. CoV-2-إيجابيًا أيًضا، تكون عدوى السارس  PCRن اختبار يكو

 

                                                                                       لماذا يجب أن تظل قواعد كورونا ُمحترمة في حالة نتيجة اختبار سلبية؟

  المدرسة       زيد من السالمة فيت االسارية، فإنه جانب تدابير النظافة األخرىهي لبنة فقط إلى  السريعة االختبارات
 وتشمل:

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                     الحفاظ على المسافة 

 األنف-ارتداء غطاء الفم                                                                                                                                 

 غسل اليدين                                                                                                                                              

 الذراع  ثنية العطس والسعال في                                                                                                                       
                                                                                                                                                       باستمرارالتهوية 

                                                                     

                                                                                                  كيف يتم تخزين االختبارات الذاتية والتخلص منها؟

نبغي عدم تجميدها تحت أي ظرف من الظروف. يمكن التخلص من النفايات الناتجة عن درجة مئوية وي 30-4 عنديجب تخزين االختبارات 
 مع النفايات المنزلية األخرى. تمزقمقاوم لل محكماالختبارات المستخدمة في كيس 

 

                                                            هل يجب إجراء االختبار الذاتي على أي حال؟ المعروفةعراض كورونا ظهور ا عند

 .يةالصحة المعن دائرةطبيب العائلة أو  بعيادةاالتصال  لمعني، يجب على اعدوى كوروناال. إذا كان هناك شك محدد في اإلصابة ب
                                                                                                                                   يسمح بالحضور إلى المدرسة. ال

 

PCR  اختبار اعادةالصحة و دائرة   

يجابية. اإللفحص االصحة المحلية فوراً بنتيجة  دائرةينبغي إبالغ 
 فحصهناك سوف تحصل أيضا على مزيد من المعلومات حول 

 .PCRاختبار  خاللنتيجة االختيار من 
. 

                                       ة هنا:يالصحة المحل دوائر عرض

Gesundheitsämter  

 

 

 

 

  

               لمزيد حول اختبار كورونا الذاتي
 Erklärvideo                                  شرح الفيديو 

 Anleitung in verschiedenen Sprachen  تعليمات بلغات مختلفة 

 Weitere „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ) und Antworten 

 أجوبةو األكثر شيوعاً )األسئلة المتكررة( أخرى أسئلة         
 

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/ https://www.km.bayern.de/selbsttests    https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq 

 

 

2021 اعتبارا من: أبريل                                                                                                                            

 

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/
https://technomed.at/vid/technomed_boson_antigen_tutorial_de_anim.mp4
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-bayerischen-schulen.html#fremdsprachen
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-bayerischen-schulen.html#fremdsprachen
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/
https://www.km.bayern.de/selbsttests
https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq

