
يُرجى قراءة الدليل كامًل بعناية قبل بدء االختبار. 
قد يختلف هذا االختبار عن االختبارات التي اعتدت على إجرائها في السابق.

الدليل التفصيلي إلجراء االختبار الذاتي 
لفيروس كوفيد-19 الُمستجد الخاص بوزارة 

 الصحة والرعاية االجتماعية 
)االختبار السريع لألجسام الُمضادة( 

ABC123456

إرشادات االستخدام هذه تتعلق باالختبار الذاتي لفيروس كوفيد-19 الُمستجد الخاص بوزارة الصحة والرعاية 
االجتماعية )االختبار السريع لألجسام الُمضادة( فقط.

ح هذا الدليل كيفية اختبار نفسك أو أي شخٍص آخر للكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد-19( وإبالغ  ُيوضِّ
.)NHS( النتائج إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية

 تتوفر إصدارات بلغات أخرى ومقاطع فيديو توضيحية على الموقع اإللكتروني: 
self-test-help-gov.uk/covid19

أبلغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية بجميع نتائج اختباراتك



أبلغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية بجميع نتائج اختباراتك2

ما يجب عليك القيام به

الدليل التفصيلي
يتعين عليك قراءة التعليمات التالية بإمعاٍن واّتباع الخطوات بالترتيب الصحيح. 
يستغرق إجراء كل اختباٍر ما يقرب من 15 دقيقة وتظهر النتائج بعد ذلك بنحو 

30 دقيقة.

 15 
 دقيقة

لإلعداد 

الصفحةالعنوانالقسم
6 االختبارإجراء    منطقةتحضير   1

7 االختبارمجموعةمحتويات    منالتحقق    

  8 2 االختبار تجهيز

10 المسحة  عينةأخذ     3

11 آخرلشخٍص   اختبارإجراء   

  12 المسحة  عينةمعالجةُ   4

14 االختبار  نتيجةقراءة     5

  15 االختبارنتيجة    عناإلبالغ 6

16 7 النتائجتفسير  

17 8 االختبارأداء    

17 االختبارمجموعةمن    اآلمنّالتخلص   9

18 االختبارات   نتائجتدوين  

هناك شخٌص واحٌد من بين كل 3 أشخاٍص مصابين بفيروس 
كوفيد-19 ال يعلم أنه مصاب به.

ويمكننا إبطاء انتشار الفيروس والمساهمة في حماية األشخاص األكثر عرضة لإلصابة في 
عائالتنا ومجتمعاتنا عن طريق إجراء االختبار الذاتي بصورة منتظمة.
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ما يجب عليك القيام به

نصائح بشأن االختبار
ثمة نصائح مفيدة وتعليمات ومربعات تحذيرية في مختلف أجزاء الدليل لمساعدتك. وباّتباع هذه التعليمات بعناية 

خطوة بخطوة، سيكون لديك فرصة أفضل بكثير للحصول على نتيجة موثوقة.

اإلرشادات والتحذيرات العامة 
نات  ن من ُمكوِّ •  استخدم مجموعة اختبار منفصلة لكل شخص؛ حيث يمكنك استخدام كل ُمكوِّ

مجموعة االختبار مرة واحدة فقط.
•   تجّنب إعادة استخدامها مرة أخرى، وسيتعين عليك اإلبالغ عن نتائج اختبار كل شخٍص.

•  إذا كنت تعاني من مشكالٍت في يديك أو بصرك، فقد تحتاج إلى شخٍص ما لمساعدتك في عملية 
أخذ المسحة واالختبار.

•  إذا كان لديك حلية في إحدى فتحتي أنفك، خذ المسحة من فتحة األنف األخرى. إذا كان لديك حلية 
في كلتا الفتحتين، أزل الحلية من إحدى الفتحتين قبل أخذ المسحة.

•  إذا كنت قد أُصبت بنزيٍف في األنف خالل الـ 24 ساعة األخيرة، خذ المسحة من فتحة األنف 
األخرى أو انتظر لمدة 24 ساعة.

 •  تجّنب تناول الطعام أو المشروبات لمدة 30 دقيقة على األقل قبل إجراء االختبار لتقليل 
خطر إفساد االختبار.

• ُصممت مجموعات االختبار هذه لالستخدام البشري فقط.

نصيحة

 يجب االحتفاظ بمجموعة االختبار في درجة حرارة الغرفة أو في مكاٍن جاٍف وبارٍد )2°م إلى 30°م(. 
د.  ال تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة وال تحفظها في الثلجة أو الُمبّرِ

 يجب استخدام مجموعة االختبار في درجة حرارة الغرفة )15°م إلى 30°م(. إذا ُحفظت مجموعة 
 االختبار في مكاٍن بارٍد )أقل من 15°م(، فيجب تركها في درجة حرارة الغرفة المعتادة 

لمدة 30 دقيقة قبل االستخدام. 

احتفظ بمجموعة االختبار بعيًدا عن متناول األطفال.
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نبذة عن االختبار

ما الداعي إلى إجراء اختبار ذاتي
تم تصميم مجموعة االختبار الذاتي هذه لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أي أعراض، وهي عبارة عن اختبار 

مسحة لألنف والحنجرة للتحقق مما إذا كنت مصاًبا أم ال.

األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض هم أولئك الذين يحملون الفيروس ولكن ال تظهر عليهم أعراض.

إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بك إيجابية، فيمكنك:
المساعدة في الحدِّ من انتشار المرض، ويجب عليك وعلى أسرتك عزل أنفسكم باّتباع اإلرشادات الحكومية • 

 المقررة: 
 nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

إبالغ األشخاص الذين خالطتهم أو األماكن التي زرتها خالل آخر 14 يوًما بضرورة الخضوع • 
الختبار للتحقق من احتمالية إصابتهم بعدوى كوفيد-19.

إذا حصلت على نتيجة سلبية في اختبار كوفيد-19
ح أنك لم تكن حاماًل للعدوى في وقت أخذ العينة. وبالرغم من ذلك، ال ُتعد النتيجة السلبية لالختبار  من الُمرجَّ

ضماًنا لعدم إصابتك بفيروس كورونا.

نصيحة

إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا )كوفيد-19( أو أُصبت بالفيروس، فُيرجى االطالع على 
إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية )NHS( المتاحة عبر اإلنترنت: 

nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

ن بعد مرور 7 أيام،  في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا )كوفيد-19( وساءت حالتك، أو لم تتحسَّ
فيجب عليك زيارة موقع الخدمة اإللكترونية الُمقدمة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الرقم 111 
على العنوان: nhs.uk.111. وإذا لم يكن لديك اتصاٌل باإلنترنت، فيمكنك االتصال بالهيئة على الرقم 

111. وفي حاالت الطوارئ الطبية، اتصل على الرقم 999.

ال تتباطأ في طلب المساعدة إذا شعرت بالقلق. ثّق في حدسك.
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من األشخاص الذين يناسبهم هذا االختبار

البالغين من العمر 18 عاًما فأكثر
االختبار الذاتي واإلبالغ عن 

النتائج، مع المساعدة عند اللزوم.

 المراهقين 
ما بين 12 و17 عاًما

االختبار الذاتي واإلبالغ عن 
النتائج تحت إشراف البالغين. 

 يمكن للشخص البالغ إجراء 
االختبار عند الضرورة.

األطفال دون 12 عاًما
ينبغي إجراء االختبار لألطفال 

 دون 12 عاًما بواسطة 
شخٍص بالٍغ. 

ال ُتجِر هذا االختبار إذا كنت ال 
تشعر بالثقة الكافية في قدرتك 

على إجرائه على طفل. 

كم عدد مرات إجراء االختبار
تختلف عدد مرات إجراء االختبار بناًء على ظروفك والتوجيهات اإلرشادية الوطنية أو المحلية السارية.

أين تجد دعًما إضافيًا
 يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن االختبار الذاتي على العنوان: 

gov.uk/covid19-self-test-help
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1- تحضير منطقة إجراء االختبار

ال تأكل أو تشرب لمدة 30 
دقيقة قبل االختبار

30 دقيقة
ستحتاج إلى ما يلي: 

مؤقت مثل ساعة اليد أو ساعة الحائط• 
مناديل ورقية  • 
مرآة• 
ُمنظِّف أسطح• 
 ُمعقِّم يدين أو صابونة أو مصدر • 

للمياه الدافئة.

  اقرأ دليل اإلرشادات هذا بعناية.  1  
يمكنك أيًضا مشاهدة مقطع فيديو عن كيفية إجراء اختبار 

المسحة عبر اإلنترنت إذا كنت بحاجة إلى المزيد من 
 المساعدة على العنوان: 

gov.uk/guidance/covid-19-self-test-
help

قبل بدء االختبار مباشرة، يتعين عليك تنظيف أحد 
األسطح المستوية وتطهيره وتجفيفه لوضع مجموعة 

االختبار عليه.

  2

20
ثانية

اغسل يديك جيًدا لمدة 20 ثانية، باستخدام الصابون 
والماء الدافئ أو ُمعقِّم اليدين؛  

في حال إجراء أكثر من اختباٍر واحٍد، نّظف السطح 
واغسل يديك ُمجدًدا بين كل اختباٍر وآخر.

  3
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التحقق من محتويات مجموعة االختبار

 يجب أن يكون لديك في عبوة االختبار العناصر التالية:4  

شريط االختبار داخل عبوة ُمحكمة الغلق

 أكياس 
محلول االستخراج

ماسحة داخل غالف أنبوب االستخراج
ُمحكم الغلق 

حامل أنبوب االستخراج

كيس مخلفات

نصيحة

 إذا الحظت وجود أي شيء تالف أو مكسور أو مفقود، فالرجاء عدم استخدام مجموعة االختبار. 
 يمكنك تقديم تعقيبات بهذا الشأن عن طريق االتصال بمركز اتصال العمالء. 

الخطوط مفتوحة يومًيا من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 11 مساًء.

 اتصل على الرقم: 119 )مجاًنا من جميع الهواتف الجّوالة والخطوط األرضية(. 
نحن نقدم الدعم بـ 200 لغة باإلضافة إلى لغة اإلشارة البريطانية. 

ماذا تفعل عند تلف شيء ما أو كسره أو فقدانه

إذا تعرَّضت لألذى بسبب أحد األجهزة، فإن اإلبالغ عنه قد يساعد اآلخرين؛ لذا ُيرجى الذهاب إلى الموقع 
 اإللكتروني:

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2- تجهيز االختبار

 30 
دقيقة

أخرج شريط االختبار من الحقيبة ُمحكمة الغلق وضعها 5  
ح النظيف.  على السطح الُمسطَّ

بمجرد فتح الحقيبة، ابدأ االختبار خالل 30 دقيقة.

تحذير

  ضع األنبوب داخل حامل أنبوب االستخراج 6  
)الُمرفق داخل العبوة(. 

انتبه

  7
 لّف فوهة الكيس أو افتحه بعناية. يجب فتحه بعيًدا عن 
وجهك والحرص على عدم سكب أي كمية من السائل.

انتبه

 افتح أنبوب االستخراج واضغط عليه برفق إلخراج 
كل السائل من الكيس إلى داخل األنبوب. 

احرص على عدم مالمسة الكيس  لألنبوب. ضع 
الكيس في كيس المخلفات الُمرفق ضمن مجموعة 

االختبار.

  8
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نّظف أنفك برفق باستخدام منديل ورقي وتخلّص 9  
منه في سلة قمامة ُمغلقة.

إذا كنت ُتجري االختبار على طفٍل، ساعده في 
تنظيف أنفه. يتمّثل الغرض من ذلك في التخلّص من 

المخاط الزائد.

20
ثانية

اغسل يديك جيًدا مرة أخرى لمدة 20 ثانية، 10  
باستخدام الصابون والماء الدافئ أو ُمعقِّم اليدين. 

إذا كنت ُتجري هذا االختبار على شخٍص آخر، 
فيجب عليكما غسل أيديكم أو تعقيمها ُمجدًدا.

تحذير

  11

تجّنب مالمسة الطرف المصنوع من نسيٍج 
ناعٍم من الماسحة.

ستجد الماسحة داخل الغالف ُمحكم الغلق الموجود 
أمامك. حّدد الطرف المصنوع من نسيٍج ناعٍم. 

انتبه

  انزع غالف عبوة الماسحة فقط عندما تكون مستعًدا 
 الستخدامها وأخرج الماسحة برفق. 

  12
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3- أخذ عينة المسحة

تحذير

ال تلمس اللسان أو األسنان أو الوجنتين أو اللثة أو أي سطٍح آخر بالطرف المصنوع من نسيٍج ناعٍم. إذا حدث 
 تالمس مع أي شيء آخر، فقد يتسبب ذلك في إفساد عينتك. 

ال تلمس طرف الماسحة المصنوع من نسيٍج ناعٍم بيديك.

 في حال إجراء االختبار على طفٍل دون 12 عاًما، أو شخٍص يحتاج إلى مساعدة، يجب اتّباع الخطوات 
الواردة في الصفحة 11

4 ×

 افتحفمك على اتساعه وافرك طرف الماسحة 13  
 المصنوع من نسيٍج ناعٍم على اللوزتين برفق 

)أو على مكان اللوزتين(. 

كّرر هذه الخطوة مع الحرص على تحقيق احتكاك 
جيد بينهما 4 مرات على كل جانٍب )استخدم مصباًحا 

أو مرآة لمساعدتك في إتمام هذا األمر(. قم بإخراج 
الماسحة بعناية من حلقك.

2.5 سم

ضع نفس الماسحة برفق في إحدى فتحتي األنف 14  
حتى تشعر بمقاومة خفيفة )بعمق 2.5 سم تقريًبا 

داخل أنفك(.

10 ×

امسح الماسحة برفق حول محيط فتحة األنف من 15
الداخل بعمل 10 دوائر كاملة. ال يلزم استخدام القوة.

 قد يتسبب هذا اإلجراء في الشعور بعدم االرتياح. 
تجّنب إدخال الماسحة بعمٍق أكبر إذا شعرت بمقاومة 

كبيرة أو ألم.
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إجراء اختبار لشخٍص آخر

يجب إجراء االختبار لألطفال دون 12 عاًما بواسطة شخٍص بالٍغ. اّتبع التوجيهات اإلرشادية بشأن كيفية تجهيز 
الطفل أو الشخص الذي يطلب المساعدة وإجراء االختبار عليه. يمكنكم االطالع على مقطع فيديو توضيحي على 

gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help :الموقع اإللكتروني

إذا كنت تجري اختباًرا لطفل ما، ضع مجموعة االختبار أمام الطفل وأطلعه على الخطوات. إن أمكن، أجلس الطفل 
 في ِحجر شخٍص ما أو اطلب من أحدهم إمساك يده. 

اطلب من الطفل أن ينظف أنفه بمنديل ورقي آخر. ضع المنديل الورقي في سلة قمامة ُمغلقة.

4 ×

أمسك الماسحة بيدك، واطلب من الطفل فتح فمه 
بأقصى اتساع له وإمالة رأسه إلى الخلف. افرك طرف 
الماسحة المصنوع من نسيٍج ناعٍم على اللوزتين برفق 

)أو على مكان اللوزتين(. 

كّرر هذه الخطوة 4 مرات على كل جانٍب مع الحرص 
على تحقيق احتكاك جيد بينهما. أخرج الماسحة بعناية.

13

ضع الطرف المصنوع من نسيج ناعم من 
الماسحة برفق في إحدى فتحتي األنف لديه لحين 

الشعور بمقاومة خفيفة. 

14

10 ×

امسح الماسحة برفق حول محيط فتحة األنف من 
الداخل بعمل 10 حركات دائرية. 

في حال عدم مسح اللوزتين، قم بمسح فتحتي األنف 
بعمل 10 دوائر كاملة في كل فتحة.

15
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أبلغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
بجميع نتائج اختباراتك

4- ُمعالجة عينة المسحة

للحصول على أفضل أداء، عليك فحص المسحة في أقرب وقٍت 
ممكٍن بعد أخذ المسحة من فتحة أنفك.

نصيحة

15 
 ثانية

التقط أنبوب االستخراج وضع طرف الماسحة 
المصنوع من نسيٍج ناعٍم داخل األنبوب بحيث يكون 

مغموًرا في السائل.

اجعل طرف الماسحة مالصًقا للجوانب الداخلية 
ألنبوب االستخراج، ثم قم بتدوير الماسحة لمدة 15 

ثانية. يتمثل الغرض من ذلك في نقل العينة إلى 
السائل.

  16

اضغط على أنبوب االستخراج معتصًرا الماسحة في 
أثناء إخراجها. 

تأكد من استخراج السائل بالكامل من الطرف الناعم 
للماسحة.

ضع المسحة في كيس المخلفات الُمرفق ضمن 
مجموعة االختبار.

17

اضغط على غطاء أنبوب االستخراج بقوة إلحكام 
غلقه وتجّنب أي تسّرب.

18

اغسل يديك مجدًدا بعد االنتهاء من هذه 
الخطوة.

نصيحة
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تأكد من أن مجموعة االختبار موضوعة على سطح 
نظيف ومسطح. 

ُيحظر تحريك الشريط في أثناء االختبار.

  19

2 ×

اضغط على أنبوب االستخراج برفق لوضع 
قطرتين من السائل على فتحة استقبال العينة على 

شريط االختبار.

تأكد من نزول قطرات السائل وليس فقاعات 
هوائية. ضع قنينة جمع العينات في كيس المخلفات 

مع الماسحة.

  20

 30 
دقيقة

اضبط المؤقت وانتظر لمدة 30 دقيقة قبل قراءة نتيجة 
االختبار. 

يمكن أن تظهر نتيجة إيجابية لالختبار في أي وقٍت 
بعد مرور 20 دقيقة، ولكن يجب عليك االنتظار لمدة 
30 دقيقة كاملة لتسجيل نتيجة سلبية حيث يحتاج خط 

االختبار )T( تلك المدة لكّي يظهر.

21

تعّرف على كيفية قراءة نتيجة االختبار واإلبالغ عنها في الصفحة التالية. <<



5- قراءة نتيجة االختبار

ملحظة ُمهمة

ال تترك االختبار لمدة أكثر من 30 دقيقة حيث يمكن أن تصير 
النتيجة غير صالحة.

 30 
دقيقة
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أبلغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
بجميع نتائج اختباراتك
إذا كانت نتيجة االختبار الخاص بك إيجابية، فيجب عليك 

وعلى أفراد أسرتك اّتباع التوجيهات الحكومية الخاصة 
 بالعزل الذاتي: 

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

نتيجة إيجابية
يظهر خّطان. يجب أن يظهر خٌط ملوٌن واحٌد في منطقة خط 

.)T( ويظهر خٌط ملوٌن آخر في منطقة خط االختبار ،)C( التحكم

يشير ظهور خطين، أحدهما بجانب الحرف C واآلخر بجانب 
 الحرف T، حتى وإن كان الخطان باهتين، إلى أن نتيجة 

االختبار إيجابية.

ملحظة ُمهمة

نتيجة سلبية
 .)C( يظهر خٌط ملوٌن واحٌد في منطقة خط التحكم

.)T( ال يظهر أي خط في منطقة خط االختبار

نتيجة غير صالحة
خط التحكم )C( ال يظهر.



6- اإلبلغ عن نتيجة االختبار

 )NHS( يجب عليك إبلغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية
بنتائجك اإليجابية والسلبية وكذلك النتائج غير الصالحة.

123456789

رمز االستجابة 
)QR( السريعة

ف رقم الُمعّرِ

يعمل تسجيل جميع النتائج على مساعدة العلماء في تحديد نطاق 
انتشار الفيروس الجديد وتقديم مشورة بشأن كيفية االستجابة لها. 
في حالة إبالغ األشخاص عن نتيجة إيجابية فقط، فإن مستويات 

الحالة تظهر في مستوى أعلى مما تكون عليه فعلًيا. 

لذا حتى إذا كانت نتيجتك سلبية أو غير صالحة، يجب عليك 
الحرص على أن تكون المعلومات الموجودة بحوزة هيئة 

الخدمات الصحية الوطنية دقيقة.  

تحتاج إلى تسجيل رمز االستجابة السريعة )QR( أو رقم 
الُمعرِّف الموجود تحته، لإلبالغ عن النتيجة. 

 اإلبالغ عن النتائج عبر اإلنترنت 
)الطريقة األسرع(

 إذا كنت تعيش في إنجلترا أو ويلز أو 
 أيرلندا الشمالية، يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني: 

gov.uk/report-covid19-result

إذا كنت تعيش في أسكتلندا، يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني: 
covidtest.scot

أو اإلبالغ عن النتائج عبر الهاتف 
اتصل على الرقم: 119

الخطوط مفتوحة يومًيا من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 
11 مساًء، )يمكن االتصال عبر الهواتف الجّوالة والهواتف 

األرضية مجاًنا(
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7- تفسير النتائج

ال يكتمل اختبارك إال بعد إبلغك عن النتيجة

نتيجة إيجابية
إذا حصلت على نتيجة إيجابية، فهذا يعني أنك مصاٌب حالًيا بفيروس كوفيد-19 وُيحتمل نقل العدوى 

لآلخرين. وعند اإلبالغ عن نتيجة اختبارك، ستحصل على المزيد من المعلومات عن الخطوات التالية 
الواجب عليك اتخاذها.   

 يجب عليك وعلى أي شخٍص يعيش معك وأي شخٍص في مجموعة الدعم الخاصة بك، 
 الخضوع للعزل الذاتي وفًقا لإلرشادات الوطنية والمحلية الحالية، والتي يمكن 

 االطالع عليها على الموقع اإللكتروني:
 nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

تحذير

نتيجة سلبية
ح أنك لم تكن حاماًل للعدوى في وقت أخذ العينة. وبالرغم  إذا حصلت على نتيجة سلبية، فمن الُمرجَّ

من ذلك، ال ُتعد النتيجة السلبية لالختبار ضماًنا لعدم إصابتك بفيروس كوفيد-19. 

إذا جاءت نتيجة اختبارك سلبية، فيجب عليك مواصلة اّتباع القواعد والتوجيهات اإلرشادية الوطنية 
والمحلية والتي تشمل غسل اليدين بانتظام ومراعاة التباعد الجسدي وارتداء أغطية للوجه، عند 

اللزوم.

إذا ظهرت عليك أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو سعال غير معتاد ومستمر أو فقدان حاستي 
التذوق أو الشم أو حدث تغّيٌر فيهما، فيجب عليك وعلى أسرتك الخضوع للعزل الذاتي وتقتضي 

 اإلرشادات الخضوع الختبار آخر على: 
gov.uk/get-coronavirus-test أو عن طريق االتصال بمركز االتصال الخاص بالعمالء 

على الرقم: 119. الخطوط مفتوحة يومًيا من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 11 مساًء.
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نتيجة غير صالحة
إذا حصلت على نتيجة غير صالحة، فهذا يعني أنه لم يتم إجراء االختبار على نحو صحيح. 

تحتاج إلى استخدام اختبار تدفق جانبي آخر من الحزمة. ال تعيد استخدام أي شيء من 
مجموعة االختبار األول، وابدأ بإجراء االختبار من الخطوة 1.

في حال استمرار المشكلة
 في حال استمرار المشكلة، توقف عن استخدام مجموعات االختبار على الفور.

 في حال عدم توفر اختبار آخر، يمكنك إجراء نوع مختلف من االختبارات من خالل تطبيق 
NHS COVID-19، أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني:

gov.uk/get-coronavirus-test أو عن طريق االتصال بمركز االتصال الخاص 
بالعمالء على الرقم: 119. الخطوط مفتوحة يومًيا من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 11 مساًء.

أداء االختبار
ح أن يعطي االختبار نتيجة إيجابية إذا كان لدى الشخص مستويات عالية من  من الُمرجَّ

فيروس كورونا )كوفيد-19(. 
يعني ذلك أنه في الغالب سيكشف األشخاص الحاملين للعدوى الذين يحتاجون إلى 

الخضوع للعزل الذاتي على الفور.

8

التخلّص اآلمن من مجموعة االختبار
بمجرد االنتهاء من إجراء االختبار، ضع جميع محتويات مجموعة االختبار المستخدمة في كيس 

المخلفات الُمرفق ضمن المجموعة وضع هذا في النفايات المنزلية العامة الخاصة بك. 

اغسل يديك جيًدا بعد التخلّص من المحتويات.

9
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تدوين نتائج االختبارات
يجب تدوين نتائج االختبارات لالحتفاظ بها في سجالتك الخاصة؛ ومع ذلك يتعين 

عليك إبالغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية بنتائج االختبارات )راجع الصفحة 15 
لمزيٍد من المعلومات(.

gov.uk/report-covid19-result :ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

نتيجة االختبارالوقتالتاريخالقائم بإجراء االختبار
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تحتوي مجموعة االختبار الخاصة بك على المواد التالية

عبوات-7عبوات-3كوناتِّالُم

هذه )االستخدامإرشادات 1(الوثيقة   1  

1أنبوبحاملفتحة معصندوق  1     

7غلقةُم   عبوةمع اختبارشريط  3  

7االستخراج محلولأكياس  3   

7االستخراج أنبوبحامل  3   

7الغلقحكمُم  غالف داخلماسحة  3   

7المخلفات كيس  3  

  المنتجرمز  المنتجرمز
 TK2193     TK2196
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ُيمنع تداول هذا الجهاز إال كجزٍء من خطة النشر الخاصة بوزارة الصحة والرعاية االجتماعية )DHSC( بموجب 
برنامج االختبار والتتّبع الُمقدم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

Manufacturer .0EU SW1 ،الجهة الُمصنِّعة: وزارة الصحة والرعاية االجتماعية، 39 شارع فيكتوريا، وستمنستر، لندن

تم التصنيع بموجب العقد مع وزارة الصحة والرعاية االجتماعية بواسطة: شركة شيامن بيوتايم المحدودة 
للتكنولوجيا الحيوية. 4F/3F/2F، رقم 188، طريق جنوب منطقة بينغ تشينغ، شارع هايسانغ، مقاطعة هايسانغ، 

شيامن، فوجيان، 361026، جمهورية الصين الشعبية.

فهرس الرموز

ُمعقم باستخدام أكسيد 
اإليثيلين

ُيحفظ في درجة 
حرارة بين 2 - 30°م

 اّتبع إرشادات 
االستخدام

تاريخ االستخدام

ُيحظر إعادة 
االستخدام

تاريخ التصنيع

رقم الدفعة

 ُيحفظ بعيًدا 
عن أشعة الشمس

يحتوي على ما 
يكفي لعدد ×× 

اختبار

ُيحفظ جاًفا

الجهة الُمصنِّعة

ُيحظر االستخدام 
إذا كانت العبوة 

تالفة

تنبيه

جهاز طبي تشخيصي 
لالستخدام في المختبر 

إعادة التدوير

2°C

30°C

جميع المعلومات والصور الواردة في هذه الوثيقة صحيحة اعتباًرا من 18 يونيو 2021.
اإلصدار 4-3-1
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