✔ Test ✔ Trace ✔ Protect

إفحص وتتبع واحمي
دليل خطوة بخطوة
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اكتشف األع راض
إذا كان لديك سعال مستمر جديد أو حمى أو فقدان أو
تغير في حاسة التذوق والشم ،فإنه يجب عليك وعلى كل
فرد في منزلك أن يعزل نفسه على الفور

اطلب ان يتم فحصك األن

اعزل نفسك

قم بزيارة nidirect.gov.uk/coronavirus

اعزل نفسك لمدة  10أيام بعد ظهور األع راض ،ولفترة أطول إذا
استمرت الحمى (لغاية  48ساعة على األقل بعد عودة درجة
الح رارة إلى طبيعتها) .يجب أن يعزل األشخاص اآلخرون الذين
تعيش معهم أنفسم ذاتي اً لمدة  14يوم اً

لحجز فحص عبر االنترنت .اتصل برقم  119إذا لم تتمكن من حجز
موعد فحص عبر اإلنترنت
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افحص نفسك

احصل على النتيجة

قم بتقديم تفاصيل

يتم إج راء الفحص داخل المركبات من خالل م راكز الفحص ويجب أن

ستتلقى النتيجة في غضون  72ساعة .إذا كانت نتيجة الفحص
سلبية ،يمكنك أنت وعائلتك التوقف عن عزل انفسكم

سيطلبون منك إدخال تفاصيل األشخاص الذين خالطتهم عن طريق

تصل بالسيارة (ليس سي ًرا على األقدام أو عبر وسائل النقل العام أو
بسيارة أجرة أو بأي وسيلة أخرى) .الفحوصات المنزلية متوفرة أيض اً

اإلنترنت .وإذا لم تتمكن من االتصال باإلنترنت؛ فقد يتصلون بك من

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية ،فسيرسل إليك مسؤولي تتبع
المخالطين في وكالة الصحة العامة رسالة نصية

الرقم 888 9536 028
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وزارة الصحة تقوم بإعالم الناس الذين كنت على
اتصال بهم

ي طُلب من الناس الذين كنت على اتصال وثيق بهم ان يعزلوا انفسهم

أسرة االشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق

سيتلقى األشخاص الذي خالطهم عن قرب رسالة نصية من
 HSCtracingتطلب منهم عزل أنفسهم .لن نكشف عن اسمك ما
لم تمنح اإلذن بذلك .وسيتم الحفاظ على جميع البيانات بشكل
آمن

ذاتي اَ

س ُي طلب من االشخاص الذين كنت على اتصال وثيق بهم
عزل انفسهم ذاتي اَ لمدة  14يوم اً من تاريخ آخر مرة تواصلوا
فيها معك

إذا لم يكن لدى الشخص الذي كان على اتصال وثيق بالمصاب أي
أع راض ،فلن يحتاج اآلخرون في المنزل إلى عزل انفسهم ذاتي اَ .إذا
ظهرت أع راض على الشخص الذي كان على اتصال وثيق بالمصاب،
فيجب اتباع هذا الدليل بد ًءا من الخطوة 1
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لدى مغادرة املنزل ،حافظ عىل صحتك واستمر يف اتباع نصائح الصحة العامة
l

اغسل يديك جيدا وبشكل متكرر وتجنب ملس وجهك

l

ابتعد عن اآلخرين عندما تكون خارج املنزل

l

قم بالسعال أو العطس يف كوع يدك أو منديل وتخلص من املنديل يف سلة القاممة

l

ِ
ارتد غطاء الوجه يف األماكن املغلقة مثل املتاجر ،ومنشآت الرعاية الصحية ،ووسائل النقل العام

l

بادر بتنزيل تطبيق  StopCOVID NIللمساعدة عىل دعم تتبع املخالطني

ميكنك نرش الفريوس حتى لو مل يكن لديك أعراض

