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ARABIC ) ي ين األولهذه المعلومات سارية اعتباًرا من  )عرب   2022 أكتوبر/تشر

 

 ما الذي يجب عليك فعله إذا جاءت نتيجة

إيجابية   19- اختبار كوفيد   
ي  

إذا كنت تشعر بأنك بخير وتتعافى فى
ل:  ى  الميى

بكوفيد مصاب  فأنت  إيجابية،  اختبار  عىل نتيجة  .  19-إذا حصلت 

بـكوفيد ى  المصابير تم تطعيمهم    19-معظم األشخاص  الذين 

ي 
ى

ف التحكم  ويمكنهم  خفيفة  بأعراض  فقط  بالكامل سيصابون 
ل   ى ي الميى

ى
ف  أثناء العزل. أعراضهم 

ي الحلق وحىم 
فى بالتهاب  أو قد تصاب  قد ال تشعر بالمرض الشديد 

ا، فاطلب من صديق أو 
ً
قلق وسعال وأوجاع وآالم وصداع. إذا كنت 

ي 
بك لمرة واحدة فى أو أحد أفراد المجتمع االتصال  أحد أفراد األرسة 

 اليوم لالطمئنان عليك. 

ي بنفسك عندما تكون مصاًبا بكوفيد
-اعتنى
19: 

وس   بفير الخاص  ي 
الوطنى المساعدة  بخط  االتصال  عليك  يجب 

الرقم   عىل  لالستعانة    8)اضغط    1800  020  080كورونا 

( أو بطبيبك  جم(  إذا: (  GPبمير الطبية  عىل المشورة   للحصول 

تزداد   • أو انك  أيام،  أو ثالثة  ى  يومير بعد  لم تتحسن 

 سوًءا

 لديك حالة صحية مزمنة •

•  
ً

حامل  كنِت 
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 ما نوع االختبار الذي أحتاجه؟
أو " الرسيــــع،  المستضد  عن  "،  RATاختبار  للكشف  اختبار  هو 

اء    19-وجود كوفيد رسر يمكنك  ل.  ى ي الميى
ى

ف بنفسك  بإجرائه  تقوم 

والصيدليات   ماركت  السوبر  من محالت  االختبار  مجموعة 

نت  اإلنير عير  الحصول عىل  يمكن لبعض األشخاص    والمتاجر 

 م RATمجموعة اختبار  
ً
ي  مجانا

بما فى الند،  ى ن نقاط توزيــــع صحة كوييى

ي اللجوء.  لبطاقات التخفيضات وطالنر ى   ذلك األشخاص الحاملير

 

الرسيــــع   المستضد  اختبارات  من  مختلفة  أنواع  . هناك 

(RATs  .)م االختبارات  أو  تستخدم  فمك  لفحص  إما  سحة 

انت  لعابك.  أو باستخدام   أنفك 

عىل  يمكنك العثور  لمرة واحدة فقط.  استخدام كل اختبار  يمكنك 

ا إجراء اختبار  حول كيفية   بلغتك.   اللعاب أو   ألنفتعليمات 

الحصول عىل ،  RATإذا لم يكن لديك مجموعة  اختبار  يمكنك 
PCR .  اختبارPCR أو   19-هو اختبار كوفيد اختبار  ي عيادة 

تجريه فى
رعاية صحية.   مركز 

ماذا يحدث إذا جاءت نتيجة االختبار  
 إيجابية؟

اختبار   باستخدام  إيجابية  اختبارك  نتيجة  جاءت  ال  ،  RATإذا 

اختبار   إجراء  عليك  ى  وزارة    PCRيتعيرّ أن تبلغ  المهم  من  أيًضا. 

ال  ى ي كوييى
فى اختبارك  الصحة  حول نتيجة  وذلك    RATند  اإليجابية. 

بكوفيد ى  المصابير عدد األشخاص  نعلم  لك    19-لكي  يتسنى  وحنر 

عند إصابتك   عليك فعله  حول ما يجب  عىل معلومات  الحصول 

اآلخرين  19-بكوفيد وعن  اإليجابية  نتيجتك  عن  اإلبالغ  يمكنك   .

هذا   باستخدام  ي عائلتك 
نت فى اإلنير عير  المتاح  اتصل  النموذج   .

إذا كنت    )134COVID )13 42 68بالرقم   جًما  مير واطلب 

نتيجتك.  لتسجيل  للمساعدة   بحاجة 

إلجراء اختبار   إىل العيادة  ستتلقر رسالة نصية عىل ،  PCRإذا ذهبت 
عما يجب عليك  ومعلومات  االختبار  المحمول تتضمن نتائج  هاتفك 

بكوفيدف . 19-عله نتيجة إصابتك   

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/
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 المساعدةأين يمكن الحصول عىل  
ي الحصول 

 
األعراض أو كنت ترغب ف ي إدارة 

 
ف إذا كنت بحاجة إىل مساعدة 

لـ COVID-19 عىل مشورة حول الرعاية الطبية المتاحة  ، فاتصل بخط   
وس كورونا عىل ي لفير

الوطن   المساعدة 

إىل   8اضغط عىل الرقم   .1800 020 080    جم. قد تضطر  مير الستخدام 

حنر تكو  بضع دقائق  ، سيتم  االنتظار  . يرجى التحىلي بالصيى 
ً
ن متصال

 االعتناء بك

بالرقم فاتصل  إىل ممرضة،  بالتحدث  ترغب   إذا كنت 

 84  13HEALTH 13 43 25    عىل الرقم لطلب    1واضغط 

حول كوفيد الصحية   . 19-المشورة 

باستخدام   إيجابية  عىل نتيجة  حصولك  ي تسجيل 
ى

ف للمساعدة 

( الرسيــــع  المستضد  عىل  (  RATاختبار  للحصول  موعد  أو ألخذ 

حول القيود   عىل معلومات  أو الحصول  االختبار  أو إجراء  اللقاح 

بكوفيد الرقم  19-الخاصة  عىل  اتصل   ،134COVID 13 42  

68. 

ي الحصول عىل الطعام
فى وغير ذلك من    إذا كنت بحاجة للمساعدة  واألدوية 

لالنعاش المجتمعي عىل  بالخط الساخن  االتصال  يمكنك  المستلزمات، 

 . 1800 173 349  الرقم

يمكنك   مع الوضع،  ي التعامل 
فى صعوبة  أو تجد  بالقلق  تشعر  إذا كنت 

بخدمة   الرقم    Multicultural Connectاالتصال    079  020عىل 

ي منطقة    1300
فى تعيش  إذا كنت  ما بلغتك.  إىل شخص  والتحدث 

حول أعراض   مع ممرضة  التحدث  أيًضا  فيمكنك  ى،  الكير ى  بريزبير

نحن    19-كوفيد الصحية.  عىل المشورة  أو الحصول  أو مخاوفك 

 . ى فوريير ى  جمير مير ونستخدم  لغتك   نتحدث 

 
باإلسعاف اتصل دائًما  الطوارئ،  ي حاالت 

   فى

. 000  عىل الرقم                                  

بهذه   جم عند االتصال  بمير االستعانة 
 . ي

هو أمر مجانى  الخدمات 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

للطبيب إعطائك وصفة طبيبة  إذا كان هذا هو    19-لعالج كوفيديمكن 

 العالج المناسب لك. 

 

ي  19-ألي شخص مصاب بكوفيد
ى

ف ألجل االعتناء بنفسك   ،

ل:  ى  الميى

وافر من الراحة والنوم •  الحصول عىل قسط 

عىل رطوبتك • ي من الماء لتحافظ 
ى

ب قدر كاف  ارسر

من درجة حرارتك •  التحقق 

 
للمساعدة   •  ) ى واإليبوبروفير )الباراسيتامول  تناول األدوية 

 عند ارتفاع درجة الحرارة أو لألوجاع واآلالم

المعتادة • بتناول أدويتك   االستمرار 

مع عائلتك • أو   البقاء عىل اتصال  عير الهاتف  وأصدقائك 

 . التواصل االجتماعي  من خالل وسائل 

 
إذا كنت   منها  ي 

تعانى ي 
النر األعراض  أن تدون  المستحسن  من 

هذا   اليوميات  استخدام  دفير  بكوفيد  -19. يمكنك  مصاًبا 
مدى   ي توضيح 

فى ذلك  أن يساعدك  به. يمكن  لتدوين  ما تشعر 
للطبيب.   مرضك 
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http://www.health.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf

