
كيفية إجراء  

االختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا  

باستخدام تطبيق ( 19كوفيد )المستجد  

On/Go  منIntrivo

.احصل على االختبار من موقع االختبار. الخطوة األولى 

.راجع جميع التعليمات المرتبطة باالختبار. الخطوة الثانية 

 15-10قم بإجراء االختبار خارج الموقع وانتظر  . الخطوة الثالثة 

.دقيقة للحصول على نتائجك

أبلغ عن النتائج على  . الخطوة الرابعة 

healthvermont.gov/reportresults   وأكمل النموذج

.المختصر

إذا كان من الضروري تقديم دليل على نتائج اختبارك، فقم  . الخطوة الخامسة

.من المهم أن تبلغ عن نتائج اختبارك. On/Goبتنزيل تطبيق  

إجاباتك سرية

للحصول على تعليمات االختبار ومقاطع الفيديو اإلرشادية المترجمة، 

 ُ          ي رجى زيارة 

www.healthvermont.gov/covid-19/testing

http://www.healthvermont.gov/covid-19/testing
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األسئلة المتداولة 
 On/Goباستخدام تطبيق ( 19كوفيد )ما االختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد 

؟ Intrivoمن  

من    On/Goباستخدام تطبيق ( 19كوفيد )االختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد  

Intrivo   هو مقايسة مناعية للتدفق الجانبي مخصصة للكشف النوعي عن مستضد بروتين

لدى من ظهرت أو لم تظهر عليهم أعراض أو   SARS-CoV-2روتينية لفيروس القشرة الب

عند  ( 19-كوفيد)األسباب الوبائية األخرى لالشتباه في عدوى فيروس كورونا المستجد 

هذا االختبار  . ساعة على األقل بين االختبارين 36اختبارها مرتين على مدار ثالثة أيام بفارق 

دون وصفة طبية مع عينات مسحات األنف األمامية المباشرة  مصرح به لالستخدام المنزلي ب

                              عام ا أو أكبر، أو عينات مسحة   14                                                      التي يتم جمعها ذاتي ا من األفراد الذين يبلغون من العمر 

.األنف األمامية التي يتم جمعها من األفراد الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكبر

باختبار جزيئي؟  ( 19-كوفيد )                                                       كيف ي قار ن االختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد 

.                                                                               اختبارات المستضد خاصة جد ا بالفيروس، ولكنها ليست حساسة مثل االختبارات الجزيئية
.يعني هذا أن النتيجة اإليجابية تميل إلى أن تكون دقيقة، ولكن النتيجة السلبية ال تستبعد اإلصابة

                                                    حالي ا، تنتهي صالحية االختبار في اليوم األخير من الشهر متى تنتهي صالحية اختباري؟ 

ومع ذلك، تمنح  (. 2022يناير  31يعني  2022مثال، يناير )المطبوع على العلبة الخاصة بك 

إدارة الغذاء والدواء، بعد دراسات متعمقة، ومع بعض المنتجات الطبية الحاصلة على تصريح  

، مهالت إضافية متجددة النتهاء  On/Goمثل تطبيق ( EUA)في حاالت الطوارئ االستخدام 

قم بزيارة موقع الويب هذا للحصول على تفاصيل إضافية ومراجعة قائمة كاملة  . الصالحية

www.letsongo.com/product-updatesبالمهالت اإلضافية 

، فإن االختبار متاح للشراء بدون  On/Goبالنسبة لتطبيق    لماذا يوجد اختباران في العلبة؟

 24لالستخدام الذاتي ليقوم الشخص باختبار نفسه مرتين خالل ثالثة أيام، بفارق /وصفة طبية
يسمح االختباران الموجودان  . بين االختبارين( ساعة 48وليس أكثر من )ساعة على األقل 

.للشخص بتنفيذ االستخدام الموصى به

لو أن نتيجة اختبارك إيجابية، فاحرص على اإلبالغ عنها  ماذا لو كانت نتائج اختباري إيجابية؟ 

للحصول على إرشادات  . من خالل الرابط الموجود على الجانب اآلخر من هذه البطاقة

healthvermont.gov/covid19positiveإضافية، قم بزيارة 

19كوفيد لمعرفة المزيد عن االختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد 
، قم بزيارة Intrivoمن  On/Goباستخدام تطبيق 

www.letsongo.com/faq

http://www.letsongo.com/product-updates
http://www.letsongo.com/faq

