
. معلومات عن فيروس كورونا بلغات مختلفة 1  
راض وإجراء الفحص وأماكن الحصول على المساعدة ععلومات حول تدابير الوقاية من العدوى واألم

 الطبية والحجر الصحي والعزل والسفر والفعاليات. 

 

. تدابير الوقاية من العدوى 2  

الذين ال يعيشون معك في نفس المنزل. حافظ على مسافة متر واحد على األقل بينك وبين اآلخرين  ● 

بشكل متكرر. و بعناية احرص على غسل اليدين  ● 

 ● أعزل نفسك إذا شعرت بأنك لست على ما يرام. 

 

 معلومات بلغات أخرى

 ما هي المسافة اآلمنة تجاه اآلخرين؟

 

. األعراض 3  

فقدان حاسة التذوق أو الشم أو إذا ظهرت عليك أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس أو 
 التهاب في الحلق أو الشعور بالمرض، فيجب عليك إجراء الفحص.

 خارطة لسير المعلومات حول إجراء فحص الكورونا عند ظهور أعراض.

 متى يجب على األطفال المرضي ممن يذهبون إلى رياض األطفال والمدرسة االبتدائية البقاء في المنزل؟ 

 )اللغة اإلنجليزية(. )لغات أخرى(.

متى يجب على المراهقين والبالغين البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة / العمل وإجراء اختبار كوفيد 

 19؟ لغات أخرى.

 

. الفحص 4  

يجب على أي شخص يعاني من أعراض حديثة لعدوى الجهاز التنفسي او أي أعراض أخرى خاصة 
وينطبق هذا األمر أيضا على المخالطين عن قرب ألشخاص ثبتت إصابتهم إجراء الفحص.  19بكوفيد 

. 19األشخاص الذين سافروا إلى منطقة بها انتشار كبير لكوفيد على بالعدوى و  

 

جرى الفحص مجانا. ي    

 

( إذا كانت لديك أي 0047) 66715999اتصل على الخط الساخن لفيروس كورونا على رقم 
 استفسارات. 

. وأيام السبت واألحد 15:30حتى الساعة  08:30االثنين إلى الجمعة من الساعة  هي من أوقات العمل
  . 15:00حتى الساعة  09:00من الساعة 

 



. حجز موعد إلجراء الفحص 5  

 احجز موعدا

 ● عن طريق هذه االستمارة. 

. (0047) 66715999اتصل بالخط الساخن على رقم   ● 

 

ركز إجراء الفحص . م6  

يتم إجراء الفحص في الخارج في خيمة معدة لذلك في ساحة انتظار السيارات بالقرب من كنيسة 
 .Vardåsenفاردأوسين / 

 . Vardefaret 40, 1388 Borgenالعنوان: 

 ال يمكنك الحضور إلجراء الفحص دون تحديد موعد مسبق. 

 مركز إجراء الفحص مغلق أيام األحد.  .من االثنين حتى السبتيتم إجراء الفحص 

 

 . نتيجة الفحص7

يجب عليك البقاء في المنزل وتجنب عدوى اآلخرين أثناء انتظارك لنتيجة الفحص. وسيتم االتصال بك  
الذي أجريته. ويستغرق هذا األمر عادة من  19وإبالغك بالنتيجة بمجرد االنتهاء من تحليل اختبار كوفيد 

أيام. إذا لم نتواصل معك في غضون ثالثة أيام، فيرجى االتصال بالخط الساخن الخاص يوم حتى ثالثة 
. إذا كان لديك رقم تعريف نرويجي (0047) 66715999بفيروس كورونا على رقم: 

(personnummer يمكنك )نتيجة الفحص على موقع:  معرفةwww.helsenorge.no . 

 

 . الحجر الصحي والعزل 8

أو العزل وكيف يتم ذلك؟ من هم األشخاص الذين يجب أن يخضعوا للحجر الصحي    

 فيديوهات حول الحجر الصحي والعزل بلغات أخرى.

 

. معلومات حول السفر9  

يتم تحديث آخر المستجدات حول ضوابط الحجر الصحي والنصائح الخاصة بمكافحة العدوى عند توفر 
جديدة. أما فيما يتعلق بالسفر إلى خارج البالد، فمن المهم أن تكون على دراية بالنصائح الحالية معلومات 

. يجب عليك مرة أخرى للمنطقة التي تريد السفر إليها والضوابط المعمول بها عند العودة إلى النرويج
 االنتباه إلى أن التوصيات الخاصة بالسفر قد تتغير بصورة سريعة. 

 النصائح الخاصة بمكافحة العدوي حول السفر والحجر الصحي.

 

. الفعاليات والتجمعات 10  

على الرغم من وجود العديد من القيود والضوابط، فمن الممكن التجمع في المنزل أو في الخارج 
مناسبات مهمة أو عند الرغبة في االلتقاء في مناسبات خاصة. المشاركة في أو  الحتفالل  

http://www.helsenorge.no/


 

استفسارات حول عدد األشخاص الذين يمكنهم التجمع في مكان واحد أو عن كيفية قد يكون لدى المرء 
قضاء الوقت مع  جدينعما إذا كان بإمكان ال يتساءل البعض أيضاو، تقديم الطعام في المناسبات الخاصة

. اأحفادهم  

 نصائح حول الفعاليات والتجمعات.

 

  ن لك عن قرب؟ي. هل تعرف من هم المخالط11

 فيديوهات بلغات مختلفة.

 

. الكمامة 12  

 كيف تستخدم الكمامات الطبية والكمامات القماشية بطريقة صحيحة؟ 

 معلومات بلغات أخرى؟

 

2جوبة حول فيروس سارس كوف أ. أسئلة و31  

 أسئلة وأجوبة حول فيروس كورونا المستجد مترجمة للغات أخرى.

 

. معلومات عامة41  

 معلومات حول فيروس كورونا المستجد بلغات أخرى من المعهد النرويجي للصحة العامة.

 

(. helsenorge.noحقائق ونصائح حول موضوعات مختلفة تتعلق بفيروس كورونا في النرويج )
 كتيبات ومقاطع فيديو بلغات مختلفة.

 

 (. Frivilligsentraleneمعلومات بلغات مختلفة من المركز النرويجي لألعمال التطوعية )

  


