
 مجاني                     (PoC)اختبارـ مولد المضاد
 

مجاني في   (PoC)كل شخص لھ على االقل مرة في االسبوع حق اختبارـ مولد المضاد
 االطار المتاح. 

 
 
 
 
 

 ؟ (PoC)" ما ھو اختبارـ مولد المضاد 
یمكن إختبار فیروس كورونا دون إرسال العینة الى المخبر. نتیجة االختبار تظھر  (PoC)مع إختبارـ   

 دقیقة. وھذا یحدث عن طریق اخذ عینة من االنف بواسطة عود طبي.  30في اقل من 
 

 مجانیة؟  PoC" لماذا یوجد إختبارات ـ مولد المضاد ـ 
من خالل اإلختبار یمكن الكشف عن العدوى بفیروس كورونا التي ال یحس بھا احد. ومن خالل الفحص  

 یمكن تقصیر سلسلة العدوى او تجنبھا تماما. 
 

 " این یمكن ان اعمل االختبار؟ 
ل اختبار ال مركزي في اي بلدیة/مدینة. تستطیع ان تحصل مفي دائرة إقلیم كلوبنبورغ تستطیع ان تع 

االختبار من عند الطبیب او من الصدلیة او من طرف ثالث كجمعیات المساعدة للصلیب االحمر على 
تحت العنوان:  االلماني او الیوھانیتر. ولتفاصیل اكثر ادخل على موقعنا على االنترنیت

corona.Ikclp.de 
 

 " متى استطیع ان اعمل االختبار؟
تواریخ محددة لإلختبارات, ولكن یمكن تنسیقھا بشكل فردي مع مراكز اإلختبار. باإلضافة الى  توجد 

ذلك تقدم اإلختبارات ایضا خارج ساعات العمل الرسمیة وكذلك في عطلة نھایة االسبوع ( انظر الموقع 
 على االنترنیت)

 
 " كیف یمكن ان اثبت انھ تم اختباري؟

 وثیقة حول اإلختبار الذي تم تنفیذه.  بعد كل اختبار سوف تحصل على 
 

  " ماذا یحدث بعد إختبار إیجابي؟
للتأكد. وسوف یتم إخبار وزارة  PCRسوف یتم عمل اختبار  اإلیجابي PoCبعد إختبارـ مولدالمضاد  

الصحة إذا كانت النتائج إیجابیة. وعالوة على ذلك بسبب النتائج اإلیجابیة مطلوب إلتزام الحجر الصحي. 
من الناحیة المثالیة, یمكن الوقایة اكثر من العدوى بسبب الكشف المبكر عن العدوى ویمكن وقف سلسلة 

 العدوى. 
 نتیجة اإلختبار الذاتي الذي اشتریتھ من المحل إیجابیا؟ " كیف یجب ان اتصرف, إذا كانت

إذا كان اإلختبار الذاتي إیجابیا یجب ان تخبردائرة إقلیم كلوبنبورغ بالنتائج على رقم الھاتف  
) PCR) نتیجة لذلك یجب ان تقدم في اسرع وقت مسحة لفحص مخبري (اختبارـ 04471/15-555(

 للتأكد من النتیجة. ھذا یمكن ان یحدث مثال لدى الطبیب العام او في مراكز اإلختبار. 
 


