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 اختبار كوفيد-19 لكافة المرضى
 في المستشفى

COVID-19 Testing of All Hospital Patients

To protect our patients and staff, all 
patients will be placed in isolation 
and tested for COVID-19. This testing 
will allow us to reduce the risk of the 
virus spreading to other patients or 
staff by finding any patient who may 
have the virus, whether they have 
any signs or not. 

For certain patients who have pre-
planned hospital admissions, the 
testing may be done before coming 
into the hospital.

Having the test
• Your nurse or another staff member will 

wear a gown, face mask, eye protection 
and gloves to do this test. You will be 
seated or in bed with the head of the bed 
raised up and your head tilted back.

• A long flexible swab is put into one 
side of your nose to the back of your 
throat and moved around to collect a 
sample for about 15 seconds. It can feel 
uncomfortable and may cause your eyes 
to water.

• The swab is removed and then put into 
the other side of your nose and moved 
around to add to the sample for another 
10 to 15 seconds, then removed.

لحماية مرضاك والعاملين لديك، يجب عزل جميع 
 المرضى وإخضاعهم الختبار كوفيد-19. 

وهذا االختبار سوف يتيح لنا خفض مخاطر انتشار 
الفيروس للمرضى اآلخرين أو العاملين عن طريق 

العثور على أي مريض قد يعاني من الفيروس، 
سواء ظهرت عليه أي عالمات أم ال. 

بالنسبة لعدد معين من المرضى الذين تم التخطيط 
لدخولهم إلى المستشفى سلفًا، يجوز إجراء االختبار 

قبل الدخول إلى المستشفى.

إجراء االختبار
سوف يرتدي الممرض أو أي من أفراد طاقم العمل 	 

اآلخرين إزار وكمامة وجه وواق للعينين وقفازات من 
أجل القيام بهذا االختبار. سوف تجلس على المقعد أو 
على السرير مع رفع ظهر السرير وإمالة رأسك إلى 

الخلف.
ستوضع مسحة طويلة مرنة في جانب أنفك وصوالً 	 

إلى الجزء الخلفي من الحلق وسيتم تحريكها للحصول 
على عينة لمدة تصل إلى 15 ثانية. قد تشعر بعدم 
الراحة وقد يتسبب ذلك في تغرغر عينيك بالدموع.

يتم سحب المسحة ثم وضعها في الجانب اآلخر من 	 
األنف وتحريكها لإلضافة إلى العينة لمدة 10 إلى 15 

ثانية أخرى، ثم يتم سحبها.



يرجى التحدث مع طبيبك أو فريق الرعاية الصحية إذا كان لديك أي أسئلة حول رعايتك.
Talk to your doctor or health care team if you have any questions about your care.

.health-info@osu.edu لمزيد من المعلومات الصحية، يرجى االتصال بالمكتبة للحصول على المعلومات الصحية على الرقم 3707-293-614  أو البريد اإللكتروني

For more health information, contact the Library for Health Information at 614-293-3707 or health-info@osu.edu.
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• The swab is put into a tube and sent to 
the lab for testing. Results may take up to 
72 hours to come back.

If you are not able to have the test done this 
way because of health concerns or other 
issues, another type of COVID-19 test will be 
done. It may take longer to get results back.

Isolation 
You will be expected to stay in your hospital 
room with the door closed. Staff will be 
wearing gowns, gloves and masks and eye 
protection when they need to come into your 
room to provide care. 

• If your test results come back negative for 
the virus, the isolation precautions will be 
stopped.  

• If your test results come back positive 
for the virus, you will remain in isolation. 
Your doctor and care team will provide 
treatment based on any signs of the virus 
and your condition.

• If you refuse to have testing, you will 
remain in isolation for the time that you 
are in the hospital. 

Talk to your doctor or others on your care 
team if you have any questions.

توضع المسحة في أنبوب وتُرسل إلى المعمل لفحصها. 	 
قد يستغرق ظهور النتائج ما قد يصل إلى 72 ساعة.

إذا لم تتمكن من إجراء االختبار بهذه الطريقة بسبب 
مخاوف صحية أو مشاكل أخرى، سيتم إجراء نوع آخر من 

اختبارات كوفيد-19. وقد يستغرق الحصول على النتائج 
مدة أطول.

العزل 
من المتوقع منك أن تلزم غرفة المستشفى مع إغالق الباب. 
سيرتدي فريق العمل اإلزار والقفازات والكمامات وواقيات 

العين عند الحاجة إلى الدخول إلى غرفتك لتقديم الرعاية. 

إذا جاءت نتيجة اختبارات الفيروس الخاصة بك سلبية، 	 
سيتم إيقاف االحتياطات الخاصة بالعزل.  

إذا ما جاءت نتيجة اختبارات الفيروس الخاصة بك 	 
إيجابية، سوف تظل في العزل. سيقدم الطبيب وفريق 
الرعاية العالج لك بناء على أعراض الفيروس التي 

تظهر عليك وحسب حالتك.
إذا ما رفضت الخضوع لالختبار، سوف تظل في 	 

العزل طوال مدة تواجدك في المستشفى. 

يرجى التحدث مع طبيبك أو األطباء اآلخرين من فريق 
رعايتك إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.


