
 

 

  االختبار الطب   
ن واألطفال الذين ال تظهر عليهم  19-ال ُيستَحب الخضوع الختبار كوفيد -. يوىص باختبار كوفيد19-أعراض كوفيدللبالغي 

ي اتخاذ قرارات مدروسة حول عالجك أو العناية بك. للمزيد من المعلومات حول  19
فقط عندما تكون نتيجته ستساعد فن

، انظر: من يحتاج للخ ي  . 19-مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: اختبار كوفيد ضوع لالختبار الطب 

ُيمكن لبعض األعراض أن تؤشر عىل حاالت أخرى ومشاكل طبية وقد تحتاج إىل طلب العناية الطبية، حبى ولو لم  يكن 
ا بشأن أعراضك، اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك 19-لذلك صلة بكوفيد

ً
. إذا كنت تشعر بالتوعك ولم تكن متأكد

 . 1-1-8أو اتصل بالرقم 

جريه هيئة ُيمكن أن يوىصي موظفو الص
ُ
ي البيئات عالية الخطورة أو كجزء من تحري ت

ي فن حة الطبية بالخضوع لالختبار الطب 

 الصحة العامة. 

 االختبار لألطفال والشباب

أشهر من العمر أو  3، تحقق من حاجته للخضوع إىل االختبار. إذا كان رضيعك يبلغ 19-إذا ظهرت عىل طفلك أعراض كوفيد
مركز  عليه عالمات المرض، فيجب أن يفحصه مقدم رعاية طبية. لمزيد من المعلومات، ُيرج  زيارةأقل ولديه حىم أو بانت 

 . عند األطفال 19-بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: مرض كوفيد

زم اختبارات المستضد الرسيعة
ُ
 ح

ل لتحري فيما إذا كنت مصاًبا بكوفيد ن ي المنن
ي أقل من 19-استخدم اختبار المستضد الرسي    ع فن

 20. ستكون النتائج جاهزة فن
 دقيقة. 

ي العديد 
ا فن
ً
من الصيدليات المجتمعية. لست ُملزًما بإبراز هويتك. إذا لم تكن قادًرا  تتوفر اختبارات المستضد الرسيعة مجان

  عىل الذهاب إىل الصيدلية، بإمكان أحد اصدقائك أو أفراد عائلتك أن يحضن لك حزمة االختبار. 

ي 
ا فن
ً
 لألشخاص الذين تظهر عليهم األعراض.  بعض مواقع االختبار تتوفر اختبارات المستضد الرسيعة أيض

 .
ً
قبل النتيجة اإليجابية لالختبار للحصول عىل العالج، إذا كنت مؤهال

ُ
 ت

الختبار الرسي    ع وما معبن نتائج االختبار واألسئلة الشائعة حول للحصول عىل معلومات بشأن كيفية استخدام حزمة ا
لمركز بريتش كولومبيا لمكافحة   ، انظر اختبارات المستضد الرسيعة ن ي المنن

حكومة بريتش  و  األمراض: االختبار الرسي    ع فن
.كولومبيا: حزم اختبارات المستضد الرسيعة

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-ARABIC.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ar/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ar/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ar/testing


 

 مراكز جمع العّينات

ي مركز جمع العينات، قد تحصل عىل حزمة اختبار المستضد 
لك أو قد ُيطلب منك إعطاء عينة فن ن الرسي    ع لتأخذها إىل منن

ي بريتش كولومبيا أن تقوم باختبار األطفال والشباب اليافع. 
رسل إىل مختن  للتحليل. ُيمكن لمعظم مراكز االختبار فن

ُ
  ت

ي ُيمكنك أن تخضع لالختبار فيها. اضغط عىل 
ف عىل المزيد حول االختبارات وحدد مواقع مراكز جمع العينات البى تعرَّ
ا االتصال بالرقم 

ً
 للعثور عىل أقرب مركز. 1-1-8الخارطة أو تفضل بزيارة الروابط أدناه. ُيمكنك أيض

 

 للجوال والحاسوب( تطبيق العثور عىل مراكز جمع العينات( 

 نت إكسبلورر( لعيناتتطبيق العثور عىل مراكز جمع ا  )لمستخدمي متصفح إننى

 الخضوع لالختبار بغرض السفر

ي أي من أقسام منظومة مقاطعة بريتش كولومبيا للرعاية الصحية.  19-ال يتوفر االختبار بغرض  فحص كوفيد
قبل السفر فن

ن الذين  يحتاجون إىل السفر من ُيعىط استثناء إذا كنت مضطًرا للسفر ألسباب طبية )مثل األشخاص غن  الُمطعمي 
المجتمعات المحلية النائية ألسباب طبية(. إذا كنت خاٍل من األعراض وأردت الخضوع لالختبار قبل سفرك، قد ترغب 

م هذه العيادات االختبارات مقابل رسم. 
ّ
 بزيارة عيادة خاصة غن  مجانية.  تقد

مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: أين  غن  المجانية، ُيرج  زيارةللحصول عىل معلومات حول العيادات الخاصة 
ي بريتش كولومبيا، االختبارات الخاصة 19-يمكنك الحصول عىل اختبار كوفيد

. االختبارات من أجل السفر/ فن

https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 

أو  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkُيرج  زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
ي مقاطعة بريتش 

ن
ي منطقتك. للحصول عىل المشورة ومعلومات صحية حول الحاالت غن  الطارئة ف

ن
وحدة الصحة العامة المحلية ف

ل بزيارة 
ّ
(. للصّم وضعاف السمع، يرج  االتصال بالرقم 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caكولومبيا تفض

ً
 )مجانا

جمة بأكنر من 1-1-7   لغة عند الطلب.  130. تتوفر خدمات النى

 لألشخاص الذين ليس لديهم خطة الخدمات الطبية 19-اختبار كوفيد

ن المقاطعة   لتغطية خطة الخدمات الطبية ، قد تكون تغطية تأمي 
ً
ي بريتش كولومبيا ولم تكون مؤهال

إذا كنت تعيش فن
هذه عىل الخدمات الطبية المتعلقة بإصابات متوفرة. تنطبق تغطية الرعاية الصحية  19-للرعاية الصحية لعالج كوفيد

ن  ممن لديهم خطة الخدمات الطبية   19-. تبقى الخدمات غن  المتعلقة بكوفيد19-كوفيد الُمقدمة إىل المرىصن غن  المؤهلي 
 غن  مؤمنة. سيكون مقدم الرعاية الصحية المتابع لك هو المسؤول عن تحديد أهليتك لهذه التغطية. 

 ، انظر: 19-ات حول خطة الخدمات الطبية واستجابتها لكوفيدللمزيد من المعلوم

 ة انتظار التغطية  حكومة بريتش كولومبيا: فنى

 19-حكومة بريتش كولومبيا: استجابة خطة الخدمات الطبية لكوفيد 

 نتائج االختبار

 استالم النتائج، انظر: لمعرفة المزيد حول ُسُبل الحصول عىل نتائج فحصك وما عليك فعله عند 

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: نتائج االختبار 

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: فهم نتائج االختبار 

 
 

 2022أيلول/سبتمن   27 آخر تحديث: 

بست المعلومات الُمقدمة أعاله من 
ُ
لاقت ن ي المنن

مركز بريتش , مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: االختبار الرسي    ع فن
مركز بريتش كولومبيا  ,بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: نتائج االختبار مركز  ,كولومبيا لمكافحة األمراض: االختبار
تم الوصول إىل  حكومة بريتش كولومبيا: ُحزم اختبارات المستضد الرسيعة و لمكافحة األمراض: فهم نتائج االختبار 

ي 
 . 2022أيلول/سبتمن   27الصفحات فن

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
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