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تمام فآرلبرگ در حال آزمايش است .برای خروج سريع از بحران اکنون بايد سريع سراسری آزمايش کنيم.
فقط اگر تاحد امکان هر چه بيشتر افراد بدانند که اين افراد مسری هستند يا خير ,ما اين فرصت را داريم که
در مدت زمان کوتاهی تعداد مبتل های جديد را به ميزان قابل توجهی کاهش دهيم .نکته اصلی در موفقيت
اقدام آزمايش اين است که تا آنجا که ممکن است افراد بتوانند مورد آزمايش قرار گيرند .اکنون از همه ما
خواسته شده است

۱
چه موقع عمل آزمايش برگزار ميشود ؟
آزمايش سراسری در کل کشور به تاريخ  ۵، ۴و ۶دسامبر انجام ميشود  .از ساعت ۷صبح تا ۵شام

۲
آزمون کجا برگزار ميشود ؟
در سراسر فارلبرگ ۸۰ايستگاه آزمايش وجود دارد  .معمول ً برای اين کار از سالن های ورزشی مکاتب و يا
ديگر ساختمان های عمومی استفاده ميشود  .در کجا دقيقا اين آزمايش ها انجام ميشود ميتوانيد اينجا
دريابيت www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet
ويا در شهرداری مربوطه

۳
اين آزمايش اجباری است ؟
نه  ،مشارکت داوطلبانه و رايگان است  .با اين حال  ،اين امر به مهار گسترش بيشتر بيماری همه گير کمک
ميکند

۴
چه کسی آزمايشات را انجام ميدهد ؟
اين آزمايشات توسط کارمندان آموزش ديده مراقبت های صحی  ،پرستار های مجاز کمک های اوليه و
همچنين ساير افراد واجد شرايط انجام ميشود  .انها توسط اعضای آتش نشانی  ،کمک های نجات کوه ،
 .نجات آب و همچنان کارمندان شهرداری مربوطه  ،کسانيکه برای نظم و تنظيم روند مسؤل ميباشند
البته توجه دقيق به حفظ مسافت و اقدامات صحی ميشود

۵
کدام آزمايش انجام ميشود؟
يک آزمايش سريع انتی ژن انجام ميشود  .مواد آزمايشی از دماغ و گو نمونه برداری ميشود  .سپس با انتی
ژن برسی ميشود که ايا الودکی ويروس وجود دارد  .بعد از حدود يک ساعت نتيجه را ميتوان از طريق مسچ
 .و يا تلفنی درخواست کرد  .لزم نيست شما در اين مدت در ايستگاه تحويل منتظر بمانيد

۶
چه کسی ميتواند شرکت کند ؟
اصول ً همه شهروندان از ۶سال به بال ميتوانند درآن شرکت کنند  .همچنان افراديکه به دليل کار ويا دليل
ديگر در فارلبرگ اقامت دارند  ،ميتوانند در ان شرکت کنند  .افراد زير سن قانونی بايد همراه با کی از والدين
بيايند

۷
بايد شما ثبت نام کنيد ؟
بلی  .برای جلوگيری از زمان انتظار در ايستگاه های آزمايشی ثبت نام لزم است ـ آنلين در
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet
لطفا سعی کنيد حتما با استفاده از اين فرم آنلين قبل ً ثبت نام کنيد  .شما در انجا ميتوانيد زمان مناسب خود
را اتخاب کنيد  .در صورت لزوم اجازه دهيد خانواده يا دوستانتان به شما کمک کنند  .همچنان شما ميتوانيد
برای افراد ديگر مانند اعضای خانواده ثبت نام کنيد  .کسی را نداريد که بتواند به شما کمک کند سپس به
شماره ذيل تماس بگيريد ۰۵۵۷۴۶۰۱۶۰۰:
05574601-600

۸
کی آزمايش نميشود ؟
افراديکه علئمی دارند که نشانگر مريضی کويد۱۹
ميباشد  .در اين حال لطفا با(1450) ۱۴۵۰
تماس بگيريد
افراديکه به دليل ديگری در مرخصی مريضی به سر ميبرند
افراديکه در سه ماه گذشته به دليل آزمايش مثبت قرنطينه شده بودند
افراديکه فعال مثبت هستند و يا بخاطر تماس با شخصی که مثبت آزمايش شده در قرنطينه ميباشند
افراديکه در حال حاضر در قرنطينه و يا انزوای خانگی به سر ميبرند
افراديکه قبل ً برای آزمايش پی سی ار )(PCR
وقت گرفته اند
مريضان در شفاخانه ها  ،خانه های سالمندان و خانه های مراقبتی
کودکان زير شش سال.

۹
چه چيزی بايد با خود بياورم؟
که به عنوان تاييد ثبت نام دريافت کرده ايد  .انرا )  ( QR Codeيک شناس نامه عکس دار قابل اعتبار وکود
ميتوان چاپ کرد و يا در تلفن نشان داد

۱۰
آزمايش چقدر طول ميکشد؟
اين آزمايش فقط چند دقيقه طول ميکشد.

۱۱
چه موقع وچگونه نتيجه آزمايش را دريافت خواهم کرد؟
نتيجه آزمايش پس از حدود يک ساعت از طريق مسچ اطلع داده ميشود و يا ميتوان از شماره
۰۵۵۷۴۶۰۱۶۶۶
) ( 05574 601-601
پرسيد.

۱۲
اگر مثبت باشم چه ميشود ؟
در اين صورت هم نتيجه را در مسچ دريافت خواهيد کرد  .علوه بر اين معلوماتی را دريافت خواهيد کرد که
بايد فورا به انزوا برويد  .همچنان از شما خواسته ميشود که همان روز بعد از ساعت ۵عصر به ايستگاه
تشخيص يک آزمايش ديگر  PCR -Testآزمايش ظاهر شويد ،تاکه برای اطمينان از
هم انجام يابد

۱۳
اگر منفی باشم چی ميشود؟
به کويد  SARS-CoV-2اين به اين معنی است که شما در موقع نمونه گيری
مبطل نشده ايد  .نتيجه منفی آزمايش فقط ضبط لحظه ای است  .قطعا توجه به اقدامات جلوگيری
را ادامه دهيد :محافظ بنی و دهن بپوشيد ،فاصله را حفظ کنيد و دست هايتان را ضد عفونی کنيد

۱۴
از کجا ميتوانم اطلعات بيشتری پيدا کنم ؟
معلومات بيشتر را ميتوانيد در زير بيابيد
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet
 .وهمچنان فرم های آنلين برای ثبت نام.
به عنوان يک خط تلفونی ما برای شما
شماره 05574 601-600
را برای سوالت عمومی در مورد آزمايش کل کشور تنظيم کرده ايم
به سرعت و ساده برای آزمايش کرونا به صورت آنلين و يا تلفونی ثبت نام کنيد.
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