
Test Trace Protect Arabic 

  2021تم تحدیثھ في أبریل       مشروع تتبع االختبار

 دلیل تقدیم الشكوى خطوة بخطوة

 . اكتشف األعراض1

إذا كنت تعاني من سعال جدید أو حمى أو فقدان أو تغیر في حاسة التذوق والشم، فیجب علیك وعلى كل فرد في منزلك عزل الذات 
 على الفور.

 . اطلب االختبار اآلن2

إذا لم تتمكن من حجز  119لحجز موعد االختبار عبر اإلنترنت. اتصل بالرقم  nidirect.gov.uk/coronavirusقم بزیارة 
 موعد االختبار عبر اإلنترنت.

 . اعزل نفسك3

ساعة على األقل بعد عودة درجة  48أیام بعد ظھور األعراض، ولفترة أطول إذا استمرت الحمى (حتى  10اعزل نفسك لمدة 
 أیام. 10طبیعتھا). یجب على األشخاص اآلخرین الذین تعیش معھم عزل انفسھم لمدة  الحرارة إلى

 . افحص نفسك4

یتم إجراء االختبار في عدد من المواقع التي یتم اجراء االختبار بھا وانت داخل المركبة وفي وحدات االختبار المتنقلة.  االختبارات 
 المنزلیة متاحة أیًضا.

 . احصل على النتائج5

ساعة. إذا كانت نتیجة االختبار سلبیة لفیروس كورونا، فیمكنك أنت وأسرتك التوقف عن  48نبغي أن تتلقى النتائج في غضون ی
 رسالة نصیة. PHAالعزلة الذاتیة. إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة، فسوف ترسل لك خدمة تتبع جھات االتصال 

 . قم بتقدیم التفاصیل6

، خدمة تتبع جھات االتصال عبر اإلنترنت، إلدخال تفاصیل األشخاص الذین كنت Digital Self-Traceسیطلبون منك استخدام 
 .028 9536 8888على اتصال بھم. إذا لم تكن قادراً على استخدام اإلنترنت، فیمكنھم االتصال بك على الرقم 

 باعالم جھات االتصال PHA. تقوم 7

توجھھم إلى عزل أنفسھم وحجز موعد اختبار. لن یتم مشاركة  HSCtracingستتلقى جھات االتصال القریبة رسالة نصیة من 
 اسمك. سیتم االحتفاظ بجمیع البیانات بشكل آمن.

 . تعزل جھات االتصال نفسھا وتقوم باجراء االختبار8

من آخر مرة اتصلوا فیھا بك وحجز موعد اختبار. یجب علیھم عزل أیام  10سیُطلب من جھات االتصال القریبة عزل انفسھم لمدة 
 أیام كاملة، حتى لو كانت نتیجة اختبارھم سلبیة. 10أنفسھم لمدة 

 . أسرة جھات االتصال المقربة9

جھة إذا لم تظھر على جھة التصال القریبة أي أعراض، فلن یحتاج اآلخرون في األسرة إلى عزل انفسھم. إذا ظھرت أعراض على 
 .1االتصال القریبة أو كانت نتیجة االختبارات إیجابیة، فیجب علیھم اتباع ھذا الدلیل بدًءا من الخطوة 

 عندما تتمكن من مغادرة المنزل، حافظ على سالمتك واستمر في اتباع نصائح الصحة العامة.

 اغسل یدیك جیًدا وبشكل متكرر وتجنب لمس وجھك.• 



 اآلخرین عندما تكون خارج المنزل.حافظ على مسافة بینك وبین • 

 اسعل أو اعطس في مرفقك أو مندیل وتخلص من المندیل في سلة المھمالت.• 

 ارتِد غطاًء للوجھ في األماكن المغلقة مثل المحالت وأماكن الرعایة الصحیة ووسائل النقل العام.• 

 .للمساعدة في دعم تتبع جھات االتصال StopCOVID NIقم بتنزیل تطبیق • 

 یمكنك نشر الفیروس حتى لو لم تكن لدیك أعراض.

  


