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العيادة المتنقلة للفحص السريع – األسالة الشائعة
سؤال
ما هو االختبار السريع؟ كيف يختلف عن االختبار
الذي تحصل عليه في مراكز الفحص (على سبيل
المثال (Brewer Testing Centre

ما أهمية االختبار السريع؟ وما أهميته اآلن؟

هل هناك سبب لتنظيم عيادة الفحص السريع
المتنقلة في هذا الحي بالتحديد ؟

هل توجد احتياجات خاصة بالصحة العامة لم
تعالجها مراكز االختبار الحالية
(مثل  Heronو)Brewer؟

هل نتائج االختبار السريع فورية؟
ماذا يحدث بعد االختبار؟ هل اعزل نفسي؟

جواب
االختبارالمستضد السريع ) (Panbioهو اختبار فحص يستخدم لتحديد األفراد المحتمل
اصابتهم بـ . COVID-19
تتمثل ميزة االختبار السريع في أنه يمكن الحصول على نتائج سريعة (في غضون 15
دقيقة إلى ساعة) ،مما يساعدنا على التعرف بسرعة على األفراد المصابين بـ COVID-
 19وإرشادهم بالعزل الذاتي لمنع انتشار الفيروس لآلخرين في المدرسة أو مكان العمل
أو المجتمع عامة .المسحة تصل الى منتصف األنف لذلك قد تكون أقل توغلا من االختبار
المعملي المعتمد عليه ( .)PCRعلما ا بأن االختبار السريع ( )Panbioيعتبر أقل دقة من
االختبار المعتمد عليه ( )PCRالذي يتم إعداده في مراكز التقييم ولذلك يتم منحه لألفراد
الذين ليس لديهم أي أعراض أو لم يخالطوا شخصا ا مصاب بـ . COVID-19
يتم إرسال اختبار االختبار المعملي الى المعمل للتحليل وتظهر النتيجة في غضون 3-1
أيام ،ولكنه اختبار دقيق للغاية في اكتشاف وتحديد اإلصابة بـ COVID-19وهو الفحص
الذي يتم منحه لألفراد الذين لديهم أعراض أو الذين خالطوا مؤخرا شخصا مصاب بـ
 .COVID-19االختبار الممنوح في مراكز التقييم يستخدم مسحة تدخل عبر األنف
وتصل إلى نهاية األنف (تسمى مسحة البلعوم األنفي) ،ويعاني بعض األشخاص من ضيق
قصير المدى مع هذا االختبار .في حال حضورك للعيادة الفحص السريع القائمة في
المدرسة ولديك اعراض  COVID-19او خالطت شخصا مصاب ،فسيتم منحك االختبار
السريع واختبار باإلضافة الى اختبار المعملي ( )PCRفي نفس الوقت.
االختبار السريع هو أداة جديدة تضيف حماية أعلى ،باإلضافة إلى جميع تدابير الصحة
العامة األخرى ،مثل الفحص الذاتي اليومي ،والتباعد االجتماعي ،وارتداء كمامات الوجه،
وغسل اليدين باستمرار ،وما إلى ذلك .سيساعد تحديد األفراد المصابين بـCOVID-
19على الحد من انتشار الفيروس داخل أسرتك والمجتمع عامة .من المهم ملحظة أن
انخفاض معدل انتقال العدوى داخل المجتمع هو عامل رئيسي في إبقاء المدارس مفتوحة.
يتم اقامة عيادات االختبار المتنقلة في العديد من المدارس في جميع أنحاء المدينة كوسيلة
حماية إضافية لضمان بقاء حاالت اإلصابة بالفيروس منخفضة قدر اإلمكان وللحد من
انتشار المرض حتى تظل المدارس مفتوحة .تعطى أولوية انشاء العيادة المتنقلة في
األحياء المتضررة أكثر بالفيروس وال تي توجد بها أعلى نسب عدوى ،وعدد حاالت
كثيرة ،وفي األحياء البعيدة عن مراكز فحص الـ. COVID-19
عيادات الفحص المتنقلة المقامة في المدارس مكملة لمراكز الفحص الموجودة حاليا ا.
مراكز االختبار الحالية ،مثل  ،Brewerتقدم الفحص فقط لألفراد الذين يعانون من
أعراض  COVID-19أو الذين تم ابلغهم من قبل مركز الصحة العامة بمدينة اوتاوا
) (OPHأنهم شخصا ا عالي الخطورة (خالطوا شخص مصاب بـ  )COVID-19في
حين أن عيادات الفحص المتنقلة المقامة في المدارس مفتوحة للمجتمع المدرسي بأكمله.
عيادات الفحص المتنقلة أقيمت بغرض فحص ومراقبة الفيروس في محيط مجتمع
المدارس باستخدام فحص المستضد السريعة.
نتائج االختبار السريع متوفرة في غضون  4ساعات .إذا لم تتلق مكالمة من  OPHفي
غضون  4ساعات ،يمكنك افتراض أن النتيجة كانت سلبية.
سيتوافر ممرضو الصحة العامة في عيادة الفحص المتنقلة كمرجع وسيقدمون المزيد من
اإلرشادات لك وألسرتك .بالنسبة لألفراد الذين تم اختبارهم وال تظهر عليهم أعراض أو
الذين لم يخالطوا شخصا ا مصابا ا بالفيروس ،ال يتوجب عليهم العزل الذاتي .في حال كانت
نتيجة فحصك إيجابية ،ستتلقى مكالمة من  OPHفي غضون  4ساعات .إذا لم تتلق
مكالمة من  OPHفي غضون  4ساعات ،يمكنك افتراض أن النتيجة كانت سلبية.
في حال كان لديك عارض واحد او أكثر ،سيتوجب عليك العزل الذاتي لغاية حصولك
على نتيجة اختبار الفحص المعملي (. )PCR
اذ تم ابلغك سابقا ا بأنك شخصا ا عالي الخطورة (خالطت شخصا ا مصاب بالفيروس)
فيجب عليك متابعة العزل الذاتي والمراقبة الذاتية حتى أربعة عشر ( )14يو اما من آخر
تعرض لـ ( COVID-19التاريخ الذي زودك به مكتب الصحة العامة).

إذا لم تتلق مكالمة من مكتب الصحة العامة لمدينة أوتاوا بعد  4ساعات ،يمكنك افتراض
إذا لم يتم اكتشاف  COVID-19في نتيجة
االختبار السريع ،فهل من خطوات إضافية يجب أن أن نتيجتك كانت سلبية.
في حال كان لديك عارض واحد او أكثر ،سيتوجب عليك العزل الذاتي لغاية حصولك
أتخذها انا وأسرتي؟
على نتيجة اختبار الفحص المعملي (.)PCR
اذ تم ابلغك سابقا ا بأنك شخصا ا عالي الخطورة (خالطت شخصا ا مصاب بالفيروس)
فيجب عليك متابعة العزل الذاتي والمراقبة الذاتية حتى أربعة عشر ( )14يو اما من آخر
تعرض لـ ( COVID-19التاريخ الذي زودك به مكتب الصحة العامة).

إذا كانت نتائج االختبار السريع إيجابية ،فما
ي اتخاذها؟ لماذا
الخطوات اإلضافية التي يتعين عل ّ
االختبار الثاني مطلوب؟

من يجب أن يذهب للفحص في عطلة نهاية هذا
األسبوع؟
إذا كان طفلي يعاني من سيالن في األنف ،فهل
ستجري االختبار باستخدام اختبار سريع أو اختبار
ال) (PCR؟
بصفتي أحد الوالدين ،إذا لم يحضر طفلي معي إلى
عيادة االختبار السريع المتنقلة ،فهل يمكنني
الحصول على اختبار سريع؟
أين يمكنني الحصول على مزيد من التفاصيل حول
عيادة االختبارات السريعة المتنقلة؟

الرجاء مراقبة ظهور أي أعراض للفيروس عليك كما يجب عليك إتمام اسالة الفحص
اليومية الخاصة بمكتب الصحة العامة وااللتزام بالتوجيهات المذكورة فيها قبل العودة الى
المدرسة أو العمل.
إذا كانت نتيجة االختبار السريع للفرد إيجابية ،فسيتم استدعاء الشخص وأفراد أسرته
ومطالبتهم بالعودة إلى العيادة إلجراء االختبار المعملي ( )PCRلتأكيد نتائج االختبار
السريع .حيث أن نسبة دقة االختبار المعملي ( )PCRأعلى .ستتلقى نتائج االختبار
المعملي في غضون  48-24ساعة .ستحتاج أنت وأفراد أسرتك إلى العزل الذاتي في
المنزل حتى تُعرف نتائج االختبار المعملي ( .)PCRإذا كانت لديك أي أسئلة أخرى
بخصوص نتائج اختبار الـ ،PCRيمكنك االتصال بممرضة تابعة لمكتب الصحة العامة
لمدينة أوتاوا عبر- 613-580-6744للحصول على مزيد من المعلومات.
عيادات االختبار المتنقلة هي إجراء للصحة العامة للمساعدة في اكتشاف COVID-19
في المدارس والمجتمعات ولمنع تواجد الفيروس والحد من انتشاره .نحن نشجع جميع
األفراد الذين يذهبون إلى المدرسة وأفراد أسرهم على الخضوع للفحص ،حتى وان لم
يكن لديهم أي أعراض الفيروس أو اذا خالطوا شخصا ا مصاب بـ . COVID-19
األفراد الذين لديهم عارض واحد أو أكثر من أعراض  COVID-19و /أو خالطوا
مؤخرا فرد مصاب بـ ،COVID-19سيحصلون على اختبار سريع باإلضافة الى اختبار
ا
الـ PCRالمعملي .سيُطلب من األفراد العزل في المنزل .سيتم تزويدك بمزيد من
التعليمات في وقت الفحص .
نعم .عيادة االختبار المتنقلة مفتوحة لجميع الموظفين والطلب وأفراد األسرة.
ولكن ،إذا وصلت العيادة إلى الحد األقصى من االختبارات ،ستكون األولوية للطالب
والموظفين وسيتم توجيه بقاي األفراد بالعودة في اليوم التالي للختبار.
يرجى االتصال بمدير مدرسة طفلك لتلقي رسالة عيادة االختبار المتنقلة من مكتب الصحة
العامة لمدينة أوتاوا .في رسالة مكتب الصحة العامة المقدم من مدرسة طفلك ،يمكنك
العثور على تفاصيل حول موقع العيادة وساعات العمل .للمزيد من المعلومات ،يمكنك
االتصال بممرض من مكتب الصحة العامة عبر 613-580-6744

