
ي: ممرضة الصحة المدرسية نمير صير



وس كورونا لي لفنر
ز االختبار المنز

جياتكنولو عىلمبنيةكوروانفريوسلكشف(antigen)بطريقةرسيعاختبارهو✓
دقيقة15-30خاللةالنتيجتوفريواماكنيةاخملترباىلالفحصنقلتتطلبالاليت
.العينةأ خذحلظةمن

ترصحياوالصحياحلجرفرتةمنلتقليلأ وتشخيصلترصحيمالمئغريالفحصهذا✓
.شفاء

من اعراض يف حاةل الشك بأ نك تعرضت لشخص مصاب بفريوس كوروان او تعاين✓
.يف ال ماكن اخملصصةPCRالفريوس عليك القيام بفحص 



الحقائب الخاصة بفحوصات كورونا



 
ا
بيان الموافقة وترصي    ح النتيجة: أول



 
 
:طقم االختبار ويتكون من: ثانيا

از كيس  واحد حيتوي عىل هج1.

، وحزمة ( الكيت) الاختبار 

(.عدم فتحها)جمففة 

.انبوب سائل و سدادة صب2.

(  القطنة) مسحة معقمة 3.

.حامل انبوب4.



:مان مهمةأمعلومات 

الفحصا جراءوبعدقبلاليدينتعقميأ والصابونوابملاءاليدينغسل•

ال يس هتامالم عدممنالتأ كدو(القطنة)املعقمةاملسحةنظافةعىلاحملافظة•
.الاس تخدامقبلسطح

.فقطواحدالس تعاملالاختبارطقم•

املضمنة(القطنة)املسحةا الاجلسميفالاختبارمكوانتمنأ ياس تخدامعدم•
.ابلطقم

املنطقةفشطابلصدفةالتالمسحالويف،العيننيواجلدلمالمسةجتنب•
.ميجراثمببيدجيداتنظيفهجيبالسائلانساكبحاةلويفجيدا،



لي 
ز :كيفية إجراء االختبار المنز

.لالختبارالتحضري1.

.ال نفعينةحتضريوجتميع2.

.الاختبارا جراء3.

.النتاجئتفسري4.

معل عند اس تالم ال هل حقيبة الفحص جيب وضعها يف ماكن ابرد و: مالحظة

لنتيجة تظهر ا, الفحص يكون قبل يوم ادلوام ابلليل أ و يف نفس صباح يوم ادلوام

خالل ربع ساعة

حوفامي ييل التوضي



التحضنر لالختبار1.

.بعنايةاملوجودةالاس تخدامتعلاميتقراءة•

.اليدينمعقماس تخدامأ والصابونوابملاءاليدينغسل•

.ال كياسظهرعىلاملكتوبالصالحيةانهتاءاترخيمنالتأ كد•

.القطعخطمنالمتزيقطريقعنالكيسفتح•

خرضاءتخرزاتوجدالوأ نهسلميانهوالتأ كد(الكيت)الاختبارهجازا خراج•

(اجملففةاملادةفتحعدم).اجملففةاملادةحزمةيف



تجميع وتحضنر عينة األنف.  2

الطاوةلعىلووضعهاالصبوسدادةالسائلال نبوبا خراج•

زاةل• .بوبال ن حاملداخلووضعهاالسائلسكبدونبعنايةال نبوبخمتا 

.وريقمبنديلواحدةمرةالنفخطريقعننظيفال نفيكونانجيب•

زاةل• .حزمهتامن(القطنة)املعقمةاملسحةا 



ماةل الرأ س قليال للخلف• .ا 

دخال املسحة • ا ىل فتحة ال نف ( القطنة) ا 
دخالها ببطء ا ىل ال مام ل  مس 2اليرسى ، ا 

م وليس بشلك مس تقمي و أ فقي موازي لسقف الف) 
.حىت نواجه مقاومة ال منارس أ ي ضغط( ل عىل

15مرات ملدة 4( القطنة) نقوم بتدوير املسحة •
.اثنية

دخال القطنة أ يضا يف الفتحة ال • ميىن بنفس نقوم اب 
حيت جتمع العينة من لكتا فت.) مرات  4الطريقة

(املسحةال نف اليرسى و الميىن ابس تخدام نفس



دخال• ال نبوبعىلوالضغطالسائليفالقطنةتصبححىتال نبوبا ىلاملسحةا 

مساكهال سفلمن حاكموا  .اب 

ائلالسا ىلاملسحةمنالبيولوجيةاملادةلنقلمرات10مناكرثاملسحةحتريك•

زاةلنقوم• منالسائلاجالس تخر ال نبوبجوانبمنالقطنةعىلوالضغطاملسحةاب 

.املسحة

غالقاملسحةمنالتخلص• حاكمال نبوبوا  .الصبسدادةبواسطةاب 



إجراء االختبار. 3

.مس توسطحعىلالاختبارهجازوضع•

النتاجئانفذةوليسادلائريالبرئفوقمس تقميمعوديوضعيفال نبوبمسك•

املس تطيةل

سقاطنقوم• طريقعننقاط5ا سقاطحاةليفادلائريالبرئعىلقطرات4اب 

.الاختبارمواصةلميكننااخلطأ  



.دقيقة30-15بعدالاختبارنتيجةقراءةواملؤقتضبط•

.ختبارالاا جراءمنالانهتاءبعدمعقماس تخداماووالصابونابملاءاليدينغسل•



(النتيجة سلبية)تفسنر النتائج .  4



(النتيجة إيجابية)تفسنر النتائج 

يتبع



ن  اال جيابيةالنتيجة• قويلاحامتهناكفا 
اخلاصكبطبيباالتصالفيجبلال صابة
دارةوتبليغ .املدرسةا 

.حصيجحراىلفوريبشلكادلخول•

.ابحلجرادلخولعنالصحةوزارةابالغ•

48زو جايتالموعديففوريبشلكالقيام•
ذاPCRحفصساعة يبسلنتيجتهاكنتا 
احلجرمنواخلروجمصابلستفأ نت
ذا انكورومصابفأ نتاجيابيةاكنتوا 

.يوم14احلجرواكامل



(النتيجة غنر صالحة)تفسنر النتائج 



Stay Safe


