ﺗﺷﮑر از اﯾنﮐﮫ ﺗﺳت
ﮐروﻧﺎ دادهاﯾد

PCR

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌد از ﺗﺳت

alleen samen krijgen we
corona onder controle

ﺷﻣﺎ اﻣروز ﺗﺳ ِ
ت  PCRﺑرای ﮐروﻧﺎ دادهاﯾد.
اﮔر ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل زﯾر ﺗﺳت دادهاﯾد ،در ﻗرﻧطﯾن ﺑﻣﺎﻧﯾد:

• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎﯾﯽ دارﯾد
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳت ،ﭼونﮐﮫ:
 ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎﺳت ھمﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏداﺷﺗﮫاﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ ﺣﻔﺎظت ﻧﺑودهاﯾد.
 از اَپ  CoronaMelderھﺷداری درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد و ھﻧوز در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎﻣﺣﺎﻓظت ﻧﺷدهاﯾد.
 در ﻣﻧطﻘﮫای در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑودهاﯾد ﮐﮫ ﻗرﻧطﯾن ﺷدن را اﺟﺑﺎریﻣﯽﺳﺎزد.
• اﮔر ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳن ﻧﺷدهاﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدّت  10روز ﻗرﻧطﯾن ﺷوﯾد .اﮔر  5روز
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ھﺎﻟﻧد ﺑرای ﺗﺳت دادن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن  GGDﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و
ﺟواب ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻗرﻧطﯾن ﺷﻣﺎ زودﺗر ﺧﺗم ﻣﯽﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾن ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر،
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  quarantainecheck.rijksoverheid.nlﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
اﯾن ﺧﺻوص ذﮐر ﺷده را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ اﯾﻣن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ:
• ﺣداﻗل  14روز ﭘﯾش ﺑﺎﯾد واﮐﺳن دوّ م ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن واﮐﺳنھﺎ زده
ﺑﺎﺷﯾد :آﺳﺗرازﻧﮑﺎ ،ﺑﯾونﺗﮏ  /ﻓﺎﯾزر و ﯾﺎ ﻣدرﻧﺎ ،ﯾﺎ اﯾنﮐﮫ
• ﺣداﻗل  14روز ﭘﯾش ﺑﺎﯾد واﮐﺳن اوّ ل ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﮐﺳنھﺎی ﻣذﮐور
زده ﺑﺎﺷﯾد و ﭘﯾش از آن ھم ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ اﯾنﮐﮫ
• ﺣداﻗل  28روز ﭘﯾش واﮐﺳن اوّ ل ﺧود را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺳون )ﺑﮫ ھﺎﻟﻧدی(Janssen :
زده ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ اﯾنﮐﮫ
• در  6ﻣﺎه ) 180روز( ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾن:
• از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﯾرون ﺧودداری ﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺻﺣن ﺣوﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑن
ﺧﺎﻧﮫی ﺧود ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.
• ﮐﺳﯽ اﺟﺎزهی آﻣدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﺷﻣﺎ را ﻧدارد.
• از ھمﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
• از ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑرایﺗﺎن ﺧرﯾد ﮐﻧد ،و ﯾﺎ ﺧرﯾدﺗﺎن را ﺳﻔﺎرش ﺑدھﯾد در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎورﻧد.
• دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣﮑرر ﺑﺷوﯾﯾد ،در ﻗﺳﻣت داﺧل آرﻧﺞ ﺧود ﻋطﺳﮫ
ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد و از دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• اﮔر ھمﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ ﺣﻔﺎظت ﻧﺷدهاﻧد و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ از آﻧﮭﺎ
ﮐروﻧﺎ دارد ،ﺑﺎﯾد ھمﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻗرﻧطﯾن ﺷوﻧد.
* ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣدّت  24ﺳﺎﻋت ،ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر از
دﻗﯾﻘﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﮐﻣﺗر از  1.5ﻣﺗر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﺑودهاﯾد.

15

ﺟواب ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ
ﺟواب ﺗﺳت ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﺷود؛ از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل.
• آﯾﺎ  DigiDدارﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺟواب ﺗﺳت را ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت  www.coronatest.nlوﻗت ﺑرای
ﺗﺳت ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟ ﯾﺎ اﯾنﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ وﻗت ﮔرﻓﺗﮫاﯾد و در وﻗت
ﺗﻧظﯾم ﻗرار ﮔﻔﺗﮫاﯾد ﮐﮫ  DigiDدارﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺟواب
ﻣﺷﺧص ﺷد ،اﯾﻣﯾل درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﺎ  DigiDوارد وﺑﺳﺎﯾت
 www.coronatest.nlﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺟواب ﺗﺳت ﺧود را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
ﺗذﮐر :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾن اﯾﻣﯾل وارد ﻗﺳﻣت اﺳﭘم ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﻗﺳﻣت
را ﻧﯾز ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
• آﯾﺎ  DigiDﻧدارﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ﺟواب ﺗﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﻋﻼم ﻣﯽﺷود .ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﺧودﺗﺎن ﺗﯾﻠﻔون ﺑزﻧﯾد.
• آﯾﺎ ﺟواب ﺗﺳت ﻣﺛﺑت اﺳت؟ در اﯾن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﮐروﻧﺎ دارﯾد.
 در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﻗرﻧطﯾن ﺷوﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾنﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﮐﺎرﺑﮑﻧﯾد ﺗﺎ ھمﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود را ﻣﺑﺗﻼ ﻧﮑﻧﯾد .ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در اﺗﺎق ﺧود ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﯾنﮔوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ھمﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.
 ﮐﺳﯽ ھم ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای دﯾدنﺗﺎن ﺑﮫ اﺗﺎق ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾد. اﯾنﮐﮫ ھمﺧﺎﻧﮫھﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس دارﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﻧد ،ﺑﺳﺗﮕﯽﺑﮫ ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ دارد .در ﭘﮭﻠوی ﺟواب ﺗﺳت در وﺑﺳﺎﯾت
 www.coronatest.nlھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﮑﻧﻧد .و اﯾنﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن  GGDﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
• آﯾﺎ ﺟواب ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ اﺳت؟ اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم دادن ﺗﺳت
ﮐروﻧﺎ ﻧداﺷﺗﮫاﯾد.
آﯾﺎ در ﻗرﻧطﯾن ھﺳﺗﯾد؟ اﯾنﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾن ﺧﺎرج ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر،
ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧودﺗﺎن دارد.
 آﯾﺎ ﺗﺳت دادﯾد ﭼون ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎ دارﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ازﻗرﻧطﯾن ﺧﺎرج ﺷوﯾد.
 آﯾﺎ ﺗﺳت دادﯾد ﭼون ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ زﯾﺎد ﺑوده اﺳت؟ در اﯾنﭘﻧﺟم ﻗرﻧطﯾن ﺗﺳت ﺷدهاﯾد ،ﺣق ﺧﺎرج ﺷدن
ﺻورت ،اﮔر ﭘﯾش از روز
ِ
از ﻗرﻧطﯾن را ﻧدارﯾد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣرﯾض ﺷوﯾد.

 آﯾﺎ در روز ﭘﻧﺟم ﻗرﻧطﯾن ﯾﺎ ﭘس از آن ﺗﺳت ﺷدهاﯾد؟ در اﯾن ﺻورتﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾن ﺧﺎرج ﺷوﯾد .اﻣﺎ در روزھﺎی آﯾﻧده در ﺑرﺧورد ﺑﺎ
اﻓراد ﻣﺳن و ﺿﻌﯾف ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ در ﻗرﻧطﯾن ﻧﯾﺳﺗﯾد؟ در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد از ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﻣﻘررات اوﻟﯾﮫ را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ھﻣﺎن ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫی ﻣردم در ھﺎﻟﻧد ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺗذﮐر :اﮔر )دوﺑﺎره( دﭼﺎر ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎ ﺷدﯾد و ﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎ ﺑدﺗر ﺷدﻧد،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ )دوﺑﺎره( وﻗت ﺑرای ﺗﺳت ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود ﺑﮫ
ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.

اﻧظر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓ اﻟﻣوﻗﻊ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر:
ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ،ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت
 www.rijksoverheid.nl/coronatestﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺟواب ﺗﺳت ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت؟ ﺑرای ﻣﺷﺎھدهی ﺟواب ﺗﺳت ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت
 www.coronatest.nlﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ  DigiDﺧود وارد ﺳﺎﯾت ﺷوﯾد.
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺳت دادن و ﻗرﻧطﯾن ﺷدن ﻻزم اﺳت ،از
طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت  quarantainecheck.rijksoverheid.nlاﯾن ﻣوﺿوع را ﭼﮏ
ﮐﻧﯾد.
ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾن را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در وﺑﺳﺎﯾت
 www.rijksoverheid.nl/quarantaineﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺳت ﺑدھﯾد و ﻗرﻧطﯾن ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،از طرﯾق
وﺑﺳﺎﯾت  quarantainecheck.rijksoverheid.nlاﯾن ﻣوﺿوع را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ در ﻗرﻧطﯾن ھﺳﺗﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ و ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ دارﯾد؟
ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
 www.rijksoverheid.nl/quarantainegidsﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

