Intern

Informasjon om hurtigtest
Har du symptom eller er du nærkontakt av Covid-19 kan du no ta ein hurtigtest. Du kan
kjøpe hurtigtest sjølv på apotek, butikk eller hente gratis test på innbyggartorg og nokre
bibliotek i kommunen. Dei må vere CE-merket.
Kven kan ta hurtigtest?
• For nærkontaktar som er hustandsmedlemmer og tilsvarande nære som til dømes
ein kjærast, vert oppfordra til testregime. Nærkontakten må teste seg dagleg i sju
dagar.
• Øvrige nærkontaktar testar seg når dei får beskjed om at dei er nærkontakt med
smitta. Ny test ved symptomutvikling dei påfølgande 10 dagane.
• Det vil òg vere aktuelt å ta ein enkelt hurtigtest sjølv av andre grunnar, til dømes
ved luftvegsymptom.
Hugs, test må bli henta av andre enn personar med symptom eller som er i isolasjon.

Her kan du hente hurtigtest
Stad
Innbyggartorget i Ålesund
Innbyggartorget og biblioteket i
Brattvåg
Innbyggartorget på Skodje

Adresse
Keiser Wilhelms gate 11,
6003 Ålesund
Strandgt. 40, 6270 Brattvåg
Nihusvegen 3, 6260 Skodje

Innbyggartorget på Sjøholt

Øyravegen 11, 6240 Sjøholt

Innbyggartorget på Steinshamn

Austrevegen 15, 6787
Steinshamn
Amfi Moa Syd,
Langelandsvn. 35

Moa bibliotek

Ålesund bibliotek

Rådhuset i Ålesund,
Lavblokka

Opningstid
Måndag - fredag: kl. 09.00 15.30
Måndag - fredag: kl. 09.00 14.30 (stengt 11.30-12.00)
Måndag - fredag: kl. 09.00 14.30 (stengt 11.30 - 12.00)
Måndag - fredag: kl. 09.00 14.30 (stengt 11.30-12.00)
Måndag - torsdag: kl. 09.0014.30 (stengt 11.30-12.00)
Måndag-torsdag: kl. 10-18
Fredag: kl. 10-16
Laurdag: kl. 10-15
Måndag - torsdag: kl. 10-19
Fredag: kl. 10-16
Laurdag: kl. 10-15
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Korleis gjennomføre testen?
Bruksanvisning blir delt ut saman med hurtigtestane. Her ser du ein video som enkelt viser
korleis du skal gjennomføre testen: https://www.youtube.com/watch?v=Tx3padv-Q3w&t=1s
Kva viss testen er positiv?
Viss hurtigtesten er positiv må du gå i isolasjon, sende mail med namn og telefonnummer
til positiv-hurtigtest@alesund.kommune.no og ta ein PCR-test på teststasjonen til
kommunen. Bestill test ved teststasjonen på Åse på tlf. 70 16 40 60 (open måndag til fredag
mellom kl. 08.00 – 15.00).
På fhi.no finn du fleire råd til nærkontaktar og dei som er i isolering.
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معلومات عن االختبار السريع
إذا كان لديك أعراض أو كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب في  ،Covid-19األن يمكنك إجراء األختبار السريع.
يمكنك شراء األختبار السريع في الصيدلية أو المتجر أو يمكنك الحصول عليه مجاني في مبنى البلدية والمكتبات العامة التابعة للبلدية.
يجب أن يكون حامل العالمة .CE
من يجب أن يأخذ األختبار السريع؟
• االشخاص الذين لديهم اتصال وثيق والمقيمين في نفس السكن ,أو الذين على عالقة حميمة ،يجب أجراء الفحص كل يوم
لمدة سبعة أيام.
• يتم أجراء االختبار للمخالطين اآلخرين القريبين عند إبالغهم بأنهم على اتصال وثيق بشخص مصاب.يتم أجراء اختبار جديد
عند تطور األعراض في األيام العشرة التالية.
• سيكون من المناسب أيضا إجراء أالختبار السريع ألسباب أخرى  ،عند الشعور بأعراض في مجرى الهواء التنفسي.
التنسى ،يجب الحصول على االختبار من قبل أي شخص آخر غير الشخص الذي يعاني من أعراض أو الذي هو في عزلة.
هنا يمكنك الحصول على األختبار السريع

أوقات الدوامOpningstid

العنوان

Adresse

Mandag - fredag: kl. 09.00 - 15.30
االثنين _ الجمعة الساعة 15:30 - 9:00

Keiser Wilhelms gate 11, 6003
Ålesund

Stad
المكان
Innbyggartorget i
Ålesund
مبنى البلدية في أولسند

Mandag - fredag: kl. 09.00 -14.30
)(stengt 11.30-12.00
)مغلق )12.00-11.30
االثنين _ الجمعة الساعة 14:30 – 9:00
Mandag - fredag: kl. 09.00 - 14.30
)(stengt 11.30 - 12.00

Strandgt. 40, 6270 Brattvåg

Innbyggartorget og
biblioteket i Brattvåg
مبنى البلدية برات فوگ

Nihusvegen 3, 6260 Skodje

Innbyggartorget på
Skodje
مبنى البلدية في سكوديا

)مغلق )12.00-11.30
االثنين _ الجمعة الساعة 14:30 – 9:00
)Måndag - fredag: kl. 09.00 -14.30 (stengt 11.30-12.00

Øyravegen 11, 6240 Sjøholt

Innbyggartorget på
Sjøholt
مبنى البلدية في شو هولد

Austrevegen 15, 6787
Steinshamn

Innbyggartorget på
Steinshamn
مبنى البلدية في ستاينشمن

)مغلق )12.00-11.30
االثنين _ الجمعة الساعة 14:30 – 9:00
Mandag - torsdag: kl. 09.00-14.30
)(stengt 11.30-12.00
)مغلق )12.00-11.30
االثنين _ للخميس 14:30 – 9:00
Mandag-torsdag: kl. 10-18
االثنين _ للخميس الساعة 18:00 – 10:00
 Fredag: kl. 10-16الجمعة 16:00 – 10:00
Lørdag: kl. 10-15السبت 15:00 - 10:00
Måndag - torsdag: kl. 10-19
االثنين _ للخميس الساعة 18:00 – 10:00
Fredag: kl. 10-16
الجمعة 16:00 – 10:00
السبت Laurdag: kl. 10-1515:00 - 10:00

Amfi Moa Syd, Langelandsvn.
35

Moa bibliotek
مكتبة موا

Rådhuset i Ålesund, Lavblokka

Ålesund bibliotek
مكتبة أولسند
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كيف يتم أجراء االختبار؟
يتم تسليم تعليمات االستخدام مغ فحص األختبارات السريعة .في هذا الفيديو يظهر بسهولة كيف
يتم إجراء االختبارhttps://www.youtube.com/watch?v=Tx3padv-Q3w&t=1s :
ماذا لو كان االختبار إيجابيا؟
إذا كان االختبار السريع إيجابيا ،فيجب عليك االنتقال إلى العزل وإرسال بريد إلكتروني يحمل اسم ورقم هاتف الشخص المصاب الى العنوان
التالي positiv-hurtigtest@alesund.kommune.no

ثم يجب إجراء اختبار  PCRفي محطة االختبار في البلدية .اطلب اختبارا في محطة االختبار في  Åseعلى الهاتف 70 16 40 60
(المركز مفتوح من االثنين إلى الجمعة بين الساعة .)15:00 - 08:00
في  fhi.noسوف تجد المزيد من النصائح للذين لديهم اتصال بالمصابين وألولئك الذين هم في عزلة.

