دليل اختبار متابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
استخدم هذا الدليل للتعرف على الخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد الحصول على نتيجة اختبار أولية ،استنادًا إلى ما إذا كان لديك أعراض أم ال ونوع االختبار (مستضد أو بي سي آر) .يسري
هذا التوجيه بغض النظر عن حصولك على اللقاح من عدمه أو إذا ما كنت قد حصلت على اللقاح في إحدى العيادات أو في المنزل (تسمى أيضًا باالختبارات الذاتية) .يجب إبالغ إدارة الصحة
بنتائج االختبارات المنزلية من خالل تعبئة هذا النموذج عبر اإلنترنت .يستمر هذا الجدول في الصفحة التالية .يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيالً:

•

لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بشأن العزل وإخطار المخالطين على healthvermont.gov/covid19positive

•

للمخالطين بشأن الحجر الصحي واالختبارات على .healthvermont.gov/aboutclosecontact

نتيجة االختبار األولية الخطوات التالية
سلبية بدون أعراض

ال شيء

نتائج اختبار
بي سي آر للمتابعة

الخطوات النهائية

ال حاجة إلى اختبار بي سي آر للمتابعة.

أو ،إذا كنت مخال ً
طا وتخضع للحجر الصحي،
فعليك مواصلة اتباع توجيه الحجر الصحي.
سلبية مع أعراض

اختبار بي
سي آر

عليك البقاء في المنزل إلى أن تختفي
األعراض.

ال حاجة إلى اختبار بي سي آر للمتابعة.

إذا كنت مخال ً
طا وتخضع للحجر الصحي،
فعليك مواصلة اتباع توجيه الحجر الصحي.
إيجابية مع أعراض أو
بدونها

يتم التعامل مع الحالة على أنها إيجابية .يتم

.ال يوصى بإجراء اختبار بي سي آر للمتابعة

الخضوع للعزل وإخطار المخالطين

ال ينهي اختبار بي سي آر للمتابعة السلبي الذي يتم
إجراؤه أثناء فترة العزل من الخضوع للعزل .اتبع
إرشادات إنهاء العزل على الرابط

healthvermont.gov/covid19positive
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جدول قرار اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

نتيجة االختبار األولية الخطوات التالية
اختبار
المستضد

سلبية بدون أعراض

ال شيء

نتائج اختبار
بي سي آر للمتابعة

الخطوات النهائية

ال حاجة إلى اختبار بي سي آر للمتابعة.

أو ،إذا كنت مخال ً
طا وتخضع للحجر الصحي،
فعليك مواصلة اتباع توجيه الحجر الصحي.
إيجابية مع أعراض أو
بدونها

يتم التعامل مع الحالة على أنها إيجابية .يتم
الخضوع للعزل وإخطار المخالطين.

ال حاجة إلى اختبار بي سي آر للمتابعة.
مالحظة :ينبغي على األشخاص الذين يعيشون في
مجموعات سكنية اتباع إرشادات إضافية الختبار
المستضد.

اختبار
المستضد

المصدر :إرشادات الختبار المستضد ،مراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها
لكن ،إذا تم إجراء اختبار بي سي آر في غضون 48
ساعة من االختبار األولي وكانت النتيجة سلبية...

سلبية مع أعراض

عليك البقاء في المنزل إلى أن تختفي األعراض.
إذا كنت مخال ً
طا وتخضع للحجر الصحي ،فعليك
مواصلة اتباع توجيه الحجر الصحي.

إذا تم إجراء اختبار بي سي آر في غضون 48
ساعة من االختبار األولي وكانت النتيجة إيجابية...

يتم الخضوع للعزل وإخطار المخالطين.

اخضع الختبار بي سي آر للمتابعة.

إذا كانت نتيجة اختبار بي سي آر إيجابية...

يتم الخضوع للعزل وإخطار المخالطين.

إذا كنت مخال ً
طا وتخضع للحجر الصحي،
فعليك مواصلة اتباع توجيه الحجر الصحي.

إذا كانت نتيجة اختبار بي سي آر سلبية...

عليك البقاء في المنزل إلى أن تختفي األعراض.
إذا كنت مخال ً
طا وتخضع للحجر الصحي ،فعليك
مواصلة اتباع توجيه الحجر الصحي.
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COVID-19 Follow-up Testing Guide
Use this guide for next steps to take after receiving an initial test result, based on whether or not you have symptoms and type
of test (antigen or PCR). This guidance applies regardless of your vaccination status or if the test you took was completed in
person at a clinic or at home (also called self-tests). At-home test results should be reported to the Health Department by
completing this online form. The chart continues on the next page. Find more detailed information:
•
•

for people with COVID-19 about isolating and notifying close contacts at healthvermont.gov/covid19positive
for close contacts about quarantine and testing at healthvermont.gov/aboutclosecontact.

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Negative without
symptoms

None

A follow up PCR is not needed.

Final Steps

Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

PCR
Test

Negative with
symptoms

Stay home until symptoms
resolve.

A follow up PCR is not needed.

If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.
Positive with or
Treat as a positive. Isolate
without symptoms and notify close contacts

A follow up PCR is not
recommended.
A follow up negative PCR test
during your isolation period does
not end isolation. Follow the
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Final Steps

guidance for ending isolation at
healthvermont.gov/covid19positive

Antigen Negative without
symptoms
Test

None

A follow up PCR is not needed.

Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

Positive with or
Treat as a positive. Isolate
without symptoms and notify close contacts.

Antigen
Test

A follow up PCR is not needed.
Note: People in group living
settings should follow additional
guidance for antigen testing.
Source: Guidance for Antigen
Testing, CDC

Negative with
symptoms

Get a follow up PCR test.

However, if a PCR was done within
48 hours of the initial test and the
result is negative…

Stay home until symptoms
resolve.

If a PCR was done within 48 hours
of the initial test and the result is
positive…

Isolate and notify close
contacts.

If PCR is positive…

Isolate and notify close
contacts.
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If you are a close contact and in
quarantine, continue following
the quarantine guidance.
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test Result

Next Steps
If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

Results from
Follow Up PCR
If PCR is negative…
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Final Steps
Stay home until symptoms
resolve.
If you are a close contact and in
quarantine, continue following
the quarantine guidance.
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