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ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺧود را  48ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﺗِﺳت در دوﺳﯾﮫ ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .از
طرﯾﻖ  e-tjanster.1177.seوارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷوﯾد و ﮔزﯾﻧﮫ ) Journaltjänsterﺧدﻣﺎت
دوﺳﯾﮫ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود را ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم از دوﺳﯾﮫ ﺧود ﭘرﯾﻧت ﮐﻧﯾد .اﯾن
ورق )اطﻼع از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗِﺳت ﺷﻣﺎ و ﺗﻔﺳﯾر آنھﺎ( را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺧود را  48ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﺗِﺳت در دوﺳﯾﮫ ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .از
طرﯾﻖ  e-tjanster.1177.seوارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷوﯾد و ﮔزﯾﻧﮫ ) Journaltjänsterﺧدﻣﺎت
دوﺳﯾﮫ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود را ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم از دوﺳﯾﮫ ﺧود ﭘرﯾﻧت ﮐﻧﯾد .اﯾن
ورق )اطﻼع از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗِﺳت ﺷﻣﺎ و ﺗﻔﺳﯾر آنھﺎ( را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.

اﮔر در  1177.seﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﻧدارﯾد ﯾﺎ ﺑﯾن  13اﻟﯽ  18ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

اﮔر در  1177.seﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﻧدارﯾد ﯾﺎ ﺑﯾن  13اﻟﯽ  18ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

اﮔر ﺑﻌد از ﺳﭘری ﺷدن  3روز ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺧود را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺻﺣﯽ ﮐﮫ
ﺗِﺳت را اﻧﺟﺎم داده اﺳت/ﺗﺟوﯾز ﮐرده اﺳت ،در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد )اﮔر آﺧر ھﻔﺗﮫ اﺳت ،اﻟﯽ روز ﮐﺎری
ﺑﻌدی ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد(.

اﮔر ﺑﻌد از ﺳﭘری ﺷدن  3روز ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗِﺳت ﺧود را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺻﺣﯽ ﮐﮫ
ﺗِﺳت را اﻧﺟﺎم داده اﺳت/ﺗﺟوﯾز ﮐرده اﺳت ،در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد )اﮔر آﺧر ھﻔﺗﮫ اﺳت ،اﻟﯽ روز ﮐﺎری
ﺑﻌدی ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد(.

ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ

ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ

) Ej påvisatﭘﯾدا ﻧﺷد( :اﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎی ﺿد ﮐروﻧﺎواﯾرس در ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﻧﯾﺳت،
ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳﺗﯾد.

) Ej påvisatﭘﯾدا ﻧﺷد( :اﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎی ﺿد ﮐروﻧﺎواﯾرس در ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﻧﯾﺳت،
ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳﺗﯾد.

) Påvisatﭘﯾدا ﺷد( :اﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎی ﺿد ﮐروﻧﺎواﯾرس در ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد .اﯾن
ﻣوﺿوع ﺗﺎﺣدی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺻوﻧﯾت ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔرﭼﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻣدت زﻣﺎن اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت.

) Påvisatﭘﯾدا ﺷد( :اﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎی ﺿد ﮐروﻧﺎواﯾرس در ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد .اﯾن
ﻣوﺿوع ﺗﺎﺣدی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺻوﻧﯾت ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔرﭼﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻣدت زﻣﺎن اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت.

ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ داﻧش ﻣﺎ ،و ﺑﮫ ھﻣراه آن ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.

ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ داﻧش ﻣﺎ ،و ﺑﮫ ھﻣراه آن ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.

ﺗﻔﺳﯾر ﺗِﺳت اﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳوﯾدن
)(Public Health Agency of Sweden

ﺗﻔﺳﯾر ﺗِﺳت اﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳوﯾدن
)(Public Health Agency of Sweden

اﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎی ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده در ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوﻧﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد:

اﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎی ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده در ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوﻧﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد:

•

ﮐﺎھش ﺧطر اﺑﺗﻼی ﺧود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ دﯾﮕران در ﺟﺎﻣﻌﮫ.

•

ﮐﺎھش ﺧطر اﺑﺗﻼی ﺧود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ دﯾﮕران در ﺟﺎﻣﻌﮫ.

•

ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺷﺧﺎص ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔروپھﺎی در
ﻣﻌرض ﺧطر ،ﻗﺎﺑلﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد
)ﺑﮫ ﺑﺧش ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.

•

ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺷﺧﺎص ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔروپھﺎی در
ﻣﻌرض ﺧطر ،ﻗﺎﺑلﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد
)ﺑﮫ ﺑﺧش ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.

در ﻣرﺣﻠﮫ اول ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اداﻣﮫ ﻣﻌﺎﺷرت ،ﭼﮫ در ﻣﺣﯾط داﺧﻠﯽ و ﭼﮫ در ﺧﺎرج از
ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ از ﻗﺑﯾل ﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن اﺷﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﮔروپھﺎی در ﻣﻌرض ﺧطر ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد .ﻣﺣدودﯾت اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﺟﻣﻌﺎت ﮐﻼن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣواره ﻻزم اﺳت ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد و از اﻗداﻣﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل:

در ﻣرﺣﻠﮫ اول ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اداﻣﮫ ﻣﻌﺎﺷرت ،ﭼﮫ در ﻣﺣﯾط داﺧﻠﯽ و ﭼﮫ در ﺧﺎرج از
ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ از ﻗﺑﯾل ﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن اﺷﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﮔروپھﺎی در ﻣﻌرض ﺧطر ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد .ﻣﺣدودﯾت اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﺟﻣﻌﺎت ﮐﻼن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣواره ﻻزم اﺳت ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد و از اﻗداﻣﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل:

•

اﮔر ﺻﺣتﺗﺎن ﺧوب ﻧﯾﺳت ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

•

اﮔر ﺻﺣتﺗﺎن ﺧوب ﻧﯾﺳت ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

•

دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑطور ﻣﮑرر ﺑﺷوﯾﯾد .وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را ﻟﻣس ﻣﯽﮐﻧﯾد ،واﯾرس ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
دﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣﮑرر دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد ﭼون اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود از ﺷر واﯾرس ﺧﻼص ﺷوﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺧطر ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت را
ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.

•

دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑطور ﻣﮑرر ﺑﺷوﯾﯾد .وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را ﻟﻣس ﻣﯽﮐﻧﯾد ،واﯾرس ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
دﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣﮑرر دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد ﭼون اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود از ﺷر واﯾرس ﺧﻼص ﺷوﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺧطر ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت را
ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.

•

ﺗوﺻﯾﮫھﺎ ،طرزﻟﻌﻣلھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﺷده از طرف ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑرای ﮐﺎھش
ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﯾد.

•

ﺗوﺻﯾﮫھﺎ ،طرزﻟﻌﻣلھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﺷده از طرف ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑرای ﮐﺎھش
ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﯾد.

•

در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر :از طرزاﻟﻌﻣلھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ و
اﻗداﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺟوی ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

•

در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر :از طرزاﻟﻌﻣلھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ و
اﻗداﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺟوی ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

در وﯾﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳوﯾدن )ﺑﮫ ﻟﺳﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد:

در وﯾﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳوﯾدن )ﺑﮫ ﻟﺳﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد:

folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-ofsweden/communicable-disease-control/covid-19/

folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-ofsweden/communicable-disease-control/covid-19/

