
Test Trace Protect Farsi 

  ۲۰۲۱روزرسانی در آوریل  بھ      آزمایش، ردیابی، حفاظت

 گام بھ راھنمای گام

 . جلوگیری از عالئم1

تان باید  اید، شما و کلیھ افراد خانھ تازگی دچار سرفھٴ مداوم، تب یا از دست دادن حس بویایی و چشایی یا تغییر در آنھا شده اگر بھ
 بالفاصلھ خود را قرنطینھ کنید.

 درخواست آزمایش ھمین االن. 2

مراجعھ کنید. اگر قادر بھ گرفتن  nidirect.gov.uk/coronavirusصورت آنالین، بھ آدرس  برای گرفتن نوبت آزمایش بھ
 تماس بگیرید. ۱۱۹صورت آنالین نیستید، با  نوبت بھ

 . قرنطینھ3

 ۴۸مدت بیشتری قرنطینھ شوید (تا وقتی کھ حداقل  ، بھتان ادامھ داشت روز در قرنطینھ باشید، و اگر تب ۱۰پس از بروز عالئم، 
 روز در قرنطینھ باشند. ۱۰کنید نیز باید  تان گذشتھ باشد). سایر افرادی کھ با آنھا زندگی می ساعت از زمان برطرف شدن تب

 . آزمایش دادن4

نوبت و ھمچنین واحدھای  ) و مراکز مراجعھٴ بدونdrive throughگیری در تعدادی مراکز گذر با خودرو ( آزمایش
 پذیر است. گیری در خانھ نیز امکان گیرد. آزمایش گیری سیار انجام می آزمایش

 . دریافت نتیجھ5

تان  توانید بھ ھمراه خانواده روز بھ دستتان برسد. اگر نتیجھٴ آزمایش کرونای شما منفی شود، می ۴۸نتیجھ آزمایش باید ظرف 
 بھ شما پیامک خواھند داد. PHAھا از  تان مثبت شود، مسئوالن ردیابی تماس گر نتیجھٴ آزمایشخود را از قرنطینھ خارج کنید. ا

 ارائھ جزئیات 6

، مشخصات »Digital Self-Trace«ھا با نام  آنھا از شما درخواست خواھند کرد کھ با استفاده از سرویس آنالین ردیابی تماس
 9536 028اند وارد کنند. اگر بھ اینترنت دسترسی نداشتھ باشید، ممکن است از شمارهٴ  افرادی را کھ با آنھا در تماس بوده

 با شما تماس بگیرند. 8888

 PHAھا توسط  رسانی تماس . اطالع7

نھا گفتھ شود خود را قرنطینھ کنند و نوبت کنند تا بھ آ دریافت می HSCtracingاند پیامکی از  افرادی کھ در تماس نزدیک بوده
 شود. ھا بھ نحوی امن نگھداری می آزمایش بگیرند. نام شما عنوان نخواھد شد. کلیھ داده

 . قرنطینھٴ افراد قرارگرفتھ در معرض تماس و آزمایش دادن8

اند  ن باری کھ با شما تماس داشتھروز از آخری ۱۰اند خواستھ خواھد شد خود را بھ مدت  از افرادی کھ در تماس نزدیک بوده
شان منفی  روز کامل در قرنطینھ باشند، حتی اگر نتیجھٴ آزمایش ۱۰قرنطینھ کنند و نوبت آزمایش بگیرند. آنھا موظف ھستند 

 شود.

 . خانوار افراد قرارگرفتھ در معرض تماس نزدیک9

گر افراد خانوار قرنطینھ شوند. اما اگر فرد دچار عالئم اگر فردی کھ در تماس نزدیک بوده است عالئمی ندارد، نیازی نیست دی
 دنبال کنند. ۱بوده یا نتیجھٴ آزمایش او مثبت شده باشد، خانوار وی باید این راھنما را از گام 

 ھای بھداشت ھمگانی را ھمچنان دنبال نمایید. ھرموقع توانستید از خانھ خارج شوید، نکات ایمنی را رعایت کنید و توصیھ



 ھایتان را خوب بشویید و از دست زدن بھ صورتتان پرھیز کنید. رتب دستم• 

 تان را با دیگران حفظ کنید. وقتی بیرون از خانھ ھستید، فاصلھ• 

 جلوی سرفھ یا عطسھ را با آرنج یا دستمال کاغذی بگیرید و دستمال را داخل سطل زبالھ بیندازید.• 

 ونقل عمومی، ماسک بزنید. درمانی و حمل ای بھداشتیھ ھا، محیط در فضاھای بستھ مثل فروشگاه• 

 ھا بھ شما کمک کند. را دانلود کنید تا در ردیابی تماس StopCOVID NIاپلیکیشن • 

 حتی اگر دچار عالئم نباشید ھم ممکن است ویروس را پخش کنید.
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