برای تست  covid-19وقت ریزرف نمایید
شما برای دانستن اینکه آیا خودتان مصاب به عفونتی میىاشید که از  covid-19بوجود
آمده ،تست داده میتوانید .به این تست  PCR-testمیگویند .ما فقط اگر عالئم مریضی
 covid-19را هنوز هم داشته باشید ،از شما تست میگیریم.
شما میتوانید مستقیما یک وقت برای تست از طریق وارد شدن به  1177.seبا  bank-idیا  Freja eID Plusبگیرید.
این موضوع برای شما که  ١٣سال تکمیل داشته و حداقل به مدت  ٤٨ساعت عالئم مریضی  covid-19را داشته و بدتر شدهاید،
میباشد.

به این نحو برای تست وقت میگیرید
 .1شما در سایت 1177.seوارد شده و خدمات الکترونیکی ”) ”Provtagning Covid-19 (Östergötlandرا
زیر عنوان  Regionen rekommenderarانتخاب مینمایید.
 .2شما یک تست فرمایش میدهید .شما باید مراحل فرمایش را تکمیل نمایید تا در مرحله بعد محل تست را انتخاب کرده و
در یکی از مکانهای انجام تست وقت ریزرف کرده بتوانید.
 .3شما محل انجام تست را انتخاب میکنید provtagningsplats
 .4وقت را ریزرف مینمایید .اگر وقت ریزرف نشده باشد تست انجام نمیشود.
 .5شما از طریق  1177.seیک تاییدیه ،همراه با معلوماتی در مورد زمان انجام تست و نحوه پیداکردن محل انجام
تست ،دریافت میکنید.
 .6زمانی که نوبت شما فرارسید ،به محل انجام تست میآیید .با بایسیکل ،بصورت پیاده یا با موتر شخصی یا دیگر وسیله
نقلیه که در آن تنها سفر کنید ،بیایید .بدلیل آنکه عالئم مریضی دارید نباید از وسایل نقلیه عمومی یا تاکسی استفاده
نمایید.
 .7یک کارت شناسایی عکسدار با خود بیاورید.
 .8در محل انجام تست ،منتظر بمانید تا نام شما صدا زده شود.
 .9کارکنان نحوه انجام تست را برای شما توضیح داده و از شما تست میگیرند.
 .10ظرف  ٢الی  ٤روز جواب را دریافت خواهید نمود .در مدتی که منتظر جواب تست میباشید باید در خانه بمانید بدلیل
آنکه عالئم مریضی را دارید .نحوه دریافت جواب را از طریق اس.ام.اس یا پست الکترونیکی اعالم نمایید تا زمانی که
جواب تست آمد یک یادآوری در اینجا دریافت نمایید1177 Vårdguidens e-tjänster :

نحوه ریزرف وقت در vårdcentral
اگر امکان آن را ندارید که خود را به یکی از مراکز اصلی انجام تست برسانید ،یک درخواست انجام تست برای vårdcentral
خود از طریق فورمه الکترونیکی روان کنید.
شما که امکان استفاده از  1177.seرا ندارید ،از طریق تیلفون با  Vårdcentralخود بتماس شوید.
فورمه الکترونیکی تست در  vårdcentralenرا در اینجا پیدا کرده میتوانید





به این ویبسایت بروید1177.se :
زیر عنوان  Hitta vårdبدنبال  vårdcentralخود که در آنجا راجستر شدهاید جستجو کنید.
زیر عنوان  Våra e-tjänsterاین قسمت را انتخاب کنیدFörfrågan om provtagning för pågående ":
"covid-19-infektion
با  bank-idخود وارد شده و فورمه را خانه پوری نمایید.

