اقرأ كل هذا الدليل بعناية قبل أن تبدأ هذا االختبار.
من الممكن أن يكون هذا االختبار مختلف عن تلك اإلختبارات التي استخدمتها من قبل.

الدليل الخاص بك خطوة بخطوة
الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع
SureScreen SARS-CoV-2
(مسحة األنف) (جولد)

دفعة

فتح

هذه التعليمات خاصة بـ كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2
(مسحة األنف) (جولد) ،كود المنتج.COVID19AGVCGS7 :
يوضح الدليل كيفية اختبار نفسك وطفلك أو شخص آخر لـ  ،COVID-19وكيفية اإلبالغ عن نتائجك.
تتوفر إصدارات اللغات البديلة وعروض الفيديو علي الرابط التالي:
gov.uk/covid19-self-test-help

أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى NHS

ماذا تحتاج أن تفعل

الدليل الخاص بك خطوة بخطوة
اقرأ التعليمات واتبع الخطوات بالترتيب الصحيح .يستغرق إعداد كل اختبار
حوالي  15دقيقة و سوف تكون النتائج جاهزة في غضون  10دقائق.

تحضير
لمدة 15
دقيقة

 1جهز منطقة االختبار الخاصة بك وقم بفحص محتويات مجموعة االختبار الخاصة بك

صفحة 6

 2جهز االختبار الخاص بك

صفحة 8

 3خذ عينة المسحة الخاصة بك

صفحة 10

 4معالجة عينة المسحة

صفحة 12

 5اقرأ النتيجة الخاصة بك

صفحة 14

 6أبلغ عن النتيجة الخاصة بك

صفحة 15

 7ماذا تعني النتائج الخاصة بك

صفحة 16

 8أداء االختبار

صفحة 17

 9تخلص من اختبارك بطريقة آمنة

صفحة 17

حوالي  1من  3أشخاص مصابين COVID-19
ال يعرفون أنهم مصابين بهذا المرض.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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نصيحة تتعلق بإجراء هذا االختبار
إرشادات التخزين والتعامل
•يحفظ في عبوة في درجة حرارة الغرفة ( 2-30درجة مئوية) .ال تجمد.
•يجب إستخدام المجموعة في غرفة درجة حرارتها ما بين ( 15درجة مئوية الي  30درجة مئوية) .إذا تم
تخزين المجموعة في مكان بارد (أقل من  15درجة مئوية) ،اتركها في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة
 20دقيقة قبل االستخدام.
•استخدم مجموعة اختبار منفصلة لكل شخص .يمكنك استخدام كل عنصر في مجموعة االختبار مرة واحدة
فقط .ال تعيد استخدام العناصر .ستحتاج الي اإلبالغ عن نتيجة كل شخص.
•إذا كنت تعاني من مشاكل في يديك أو الرؤية ،قد تحتاج الى شخص ما ليساعدك في عملية المسح
واالختبار.
•إذا كان لديك ثقب في األنف ،يجب عليك إزالة الثقب قبل إجراء االختبار.
•تجنب استخدام العينات المخلوطة بالدم .إذا كنت قد تعرضت لنزيف في األنف خالل الـ  24ساعة السابقة،
يجب عليك االنتظار  24ساعة قبل إجراء االختبار.
•ال تلمس رأس المسحة عند التعامل مع المسحة.
•تجنب لمس مجموعة االختبار ومنطقة شاشة النتائج حيث يتم إضافة العينة.

تحذير
•ال تستخدم بعد تاريخ انتهاء الصالحية .رجاء اتباع تاريخ انتهاء الصالحية الموجود علي الصندوق.
•يجب ان يظل الكاسيت داخل الحقيبة المحكمة اإلغالق حتي يصبح جاهزا لالستخدام.
•تم تصميم مجموعات االختبار لالستخدام اآلدمى فقط.
•ال تستخدم أي بخاخات لألنف قبل االختبار بـ  15دقيقة.
•لم يتم تصنيع المنتج من التكس المطاط الطبيعي ،ومع ذلك أن وجود أو أثار التكس المطاط الطبيعي في
المنتج كما تم تسليمه الي المستخدم النهائي ال يمكن تجاهله نهائيا.

اتبع هذه التعليمات بعناية ،قد يكون هذا االختبار مختلفا عن ذلك االختبار التي استخدمته من قبل.

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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حول هذا االختبار
لماذا يجب ان تقوم بإجراء االختبار الذاتي
مجموعة االختبار الذاتي لـ  COVID-19هي عبارة عن اختبار مسحة لألنف .يمكن استخدام هذا االختبار
لألشخاص الذين ليس لديهم أعراض ،ومع ذلك يجب عليك أتباع اإلرشادات الوطنية للتحقق من نوع
االختبار المناسب لك.

إذا كانت نتيجة اختبار  COVID-19إيجابية ،يجب عليك:
•أن تساعد في الحد من انتشار المرض ،يجب عليك وعلي أسرتك أتباع اإلرشادات الوطنية الحالية:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
•عليك بارشاد األشخاص الذين كنت علي إتصال وثيق بهم أو األماكن التي قمت بزيارتها في ال48
ساعة األخيرة قبل بداية ظهور األعراض ،او من اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة التحليل اإليجابية في حالة
عدم وجود أعراض ،إلجراء أختبار إحتمالية أصابتهم بفيروس  .COVID-19اتبع دائما االجراءات
المحلية و الوطنية.
اذا كانت نتيجة اختبار  COVID-19سلبية
من المحتمل انك لم تكون معديا وقت إجراء االختبار .ومع ذلك ،فإن النتيجة السلبية لالختبار ال تضمن عدم
اصابتك بفيروس كورونا .يجب عليك اإلستمرار في أتباع اإلرشادات الحكومية.

نصيحة
ال تتاخر في الحصول على المساعدة ،اذا كنت تشعر بالقلق .ثق دائما في غرائزك.
إذا كانت لديك أعراض  COVID-19أو أصبت بفيروس  ،COVID-19رجاء اتباع اإلرشادات الخاصة ب :NHS
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
إذا كانت لديك أعراض  COVID-19وحالتك تسوء ،أو ال تشعر بالتحسن بعد سبعة أيام ،عليك استخدام خدمة فيروس
كورونا عبر اإلنترنت 111.nhs.uk NHS 111
اذا لم يكن لديك أتصال باالنترنت أتصل .NHS 111
للطوارئ الطبية ،أتصل .999
يمكنك الحصول على المزيد من النصائح عن أعراض  COVID-19لألطفال في الرابط التالي:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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لمن يناسب هذا األختبار

البالغين +18
االختبار الذاتي واألبالغ،
بالمساعدة إذا لزم األمر.

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم
ما بين  17-12عاما
االختبار الذاتي واألبالغ تحت
أشراف البالغين .يمكن للشخص
البالغ اجراء االختبار ،عند
الضرورة.

األطفال تحت سن  12عاما
يجب على الشخص البالغ إجراء االختبار
لألطفال تحت سن  12عاما .ال تقوم
بإجراء هذا األختبار إذا كنت تشعر بعدم
االرتياح تجاه اختبار الطفل .ال تستمر في
االختبار اذا شعر الطفل بعدم راحة أو ألم
شديد.

كم مرة يمكنك اجراء االختبار
قد يختلف عدد مرات االختبار طبقا لظروفك و اإلرشادات المحلية أو الوطنية.

أين يمكنك الحصول على دعم أضافي
يمكنك الحصول علي المزيد من المعلومات عن االختبار الذاتي فيgov.uk/covid19-self-test-help :
يشير كتيب التعليمات الى كاسيت اختبار أنتيجن السريع SARS-CoV-2
(مسحة األنف) (جولد) فقط ،كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :۔

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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 .1جهز مكان أختبارك
هام
يجب استخدام المجموعة في غرفة درجة حرارتها ما بين ( 15درجة مئوية الي  30درجة
مئوية) .إذا تم تخزين المجموعة في مكان بارد ( أقل من  15درجة مئوية) ،أتركها في
درجة حرارة الغرفة العادية لمدة  20دقيقة قبل االستخدام.
ال تستخدم أي بخاخات لألنف
لمدة  15دقيقة قبل إجراء
االختبار

15
دقيقة

20

دقيقة

ستحتاج الى :مؤقت (مثل ساعة أو منبه)،
مناديل ورقية ،معقم لليدين أو صابون ومياه
دافئة.

1

اقرأ تعليمات هذا الدليل بعناية.

2

طهر و نظف و جفف سطحا مستويا علي الفور قبل
البدء في اجراء االختبار.

3

قم بغسيل يديك جيدا لمدة  20ثانية ،باستخدام الصابون
والمياه الدافئة أو معقم اليدين.

20

ثانية
يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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تحقق من محتويات المجموعة الخاصة بك
4

يجب ان تجد التالي في صندوق االختبار الخاص بك:

دفعة

كاسيتات االختبار داخل أكياس محكمة األغالق
الصندوق الخارجي مع حامل األنبوب

فتح

أكياس السوائل
(قوارير استخالص
عازلة)

أنابيب استخراج

تعليمات االستخدام
(هذا الكتيب)

أكياس نفايات بالستيكية

مسحات

نصيحة
ماذا تفعل في حالة تلف شيء ما أو كسره أو فقده
إذا الحظت تلف ،كسر أو فقد أى شيء ،رجاء عدم إستخدام مجموعة االختبار .يمكنك تقديم التغذية
المرجعية عن طريق االتصال بمركز اتصال العمالء .الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا الي
الساعة  11مساءا.
اتصل( 119 :مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط األرضية).
نحن نقدم الدعم بعدد  200لغة و لغة اإلشارة البريطانية.
إذا تعرضت لإلصابة بواسطة جهاز ،قم بإبالغ:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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 .2جهز االختبار الخاص بك
5

أخرج كاسيت االختبار من الكيس المحكم اإلغالق وضعه علي
سطح مستو ونظيف.
تحذير

بمجرد فتح الكيس ،يجب االستخدام خالل  1ساعة ،أو سيصبح
االختبار الغي .تخلص من الكاسيت ومحتويات الكيس التي كانت
خارج الكيس المحكم االغالق مدة تزيد عن  1ساعة.

1

ساعة

6

7

ضع أنبوب االستخراج داخل حامل أنبوب االستخراج
(منطقة مفرغة دائرية علي غطاء الصندوق) من أجل
تجنب سكب السائل.

لف بعناية لفتح كيس السائل .أفتح الكيس بعيدا عن وجهك
وكن حذرا لكي ال تسكب أي من السائل.
تحذير

احترس

يحتوي عازل االستخراج مواد قد تسبب تهيجا اذا المست الوجه أو
الجلد .إذا المس المحلول الجلد أو العين ،قم بغسلهما بالكثير من
الماء .إذا حدث تهيج في الجلد  ،رجاء طلب العناية الطبية.

8
احترس

أفتح أنبوب االستخراج وأضغط برفق علي كل السائل من
الكيس الي داخل األنبوب.
احترس و ضع كيس السائل الفارغ داخل كيس النفايات
البالستيكية الموفرة.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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9

انفخ أنفك برفق داخل منديل ورقي ثم تخلص من المنديل
الورقي في سلة مغلقة.
إذا كنت تساعد شخصا آخر أو تقوم بإجراء االختبار
لطفل ،ساعده علي نفخ أنفه ثم تخلص من المنديل بعيدا
في سلة مغلقة.

10

اغسل يديك جيدا مرة آخري لمدة  20ثانية مستخدما
الصابون والمياه الدافئة أو استخدم المعقم.
إذا كنت تساعد شخص آخر أو تجري اختبار لطفل ،ساعده
علي غسيل يديه.

20

ثانية

11
طرف قطعة القماش

ابحث عن المسحة داخل الغالف المحكم اإلغالق
الموجود أمامك .حدد طرف القماش الناعم.
هام

نقطة التوقف

ال تلمس طرف القماش الناعم من المسحة .إذا تم لمس طرف
القماش الناعم للمسحة ،تخلص من المسحة.
فتح

12

انزع الغالف لفتح عبوة المسحة برفق من الطرف اآلخر،
عندما تكون فقط جاهزا الستخدامها.

احترس

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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 .3خذ عينة المسحة الخاصة بك
إذا كنت تختبر شخصا آخر ،رجاء الرجوع الى التعليمات الواردة في صفحة رقم .11

هام
يجب إجراء االختبار باستخدام عينة األنف فقط.

13

أدخل طرف القماش للمسحة داخل فتحة انف واحدة فقط
(تقريبا  1.5سم داخل أنفك).

 1.5سم
 1.5سم

5

ثواني

5

ثواني

14

امسح المسحة برفق حول فتحة انفك من الداخل في حركة
دائرية  5مرات على األقل لمدة  5ثواني.
أنزع المسحة ببطء .ليست هناك حاجة الستعمال القوة وال
يجب عليك الدفع بعيدا في فتحة أنفك .ال تعيد المسحة إلى
العبوة الورقية األصلية.

15

باستخدام نفس المسحة ،ضع الطرف القماش للمسحة داخل
فتحة األنف األخرى فقط ( 1.5سم تقريبا داخل أنفك).
امسح المسحة برفق حول داخل فتحة األنف في حركة
دائرية  5مرات علي األقل لمدة  5ثواني.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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إجراء االختبار على شخص آخر
نصيحة
يجب إجراء االختبار لألطفال تحت سن  12عاما بواسطة شخص بالغ .اتبع اإلرشادات أدناه جول كيفية
تحضير واختبار الطفل .يمكنك مشاهدة فيديو توضيحي علي الرابط

gov.uk/covid19-self-test-help

13
حتى  1.5سم

إذا كنت تجري االختبار لطفل ،بين له مجموعة االختبار
وتحدث معه عن ماذا تنوي فعله .إذا كان في اإلمكان،
أجلسه في حضن شخص ما أو يقوم شخص ما بمسك يديه.

 1.5سم

14

5

ثواني

15

5

ثواني

أدخل طرف النسيج الخاص بالمسحة داخل فتحة أنفه فقط
(حتي  1.5سم) ،أو حتى تشعر بمقاومة .امسح المسحة
برفق حول الجزء الداخلي لفتحة األنف في حركة دائرية
 5مرات لمدة ال تقل عن  5ثواني .أنزع المسحة ببطء.
ليست هناك حاجة الستعمال القوة وال يجب عليك الدفع
بعيدا في فتحة أنفه .ال تعيد المسحة إلى العبوة الورقية
األصلية.

باستخدام نفس المسحة ،ضع طرف القماش للمسحة داخل
فتحة أنفه األخرى (حتى  1.5سم) أو حتى تشعر بمقاومة.
امسح المسحة برفق حول الجزء الداخلي لفتحة األنف في
حركة دائرية  5مرات لمدة ال تقل عن  5ثواني.

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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 .4معالجة عينة المسحة
معلومة
للحصول على أفضل أداء ،اختبر المسحة في أسرع وقت بعد
الحصول على العينة.

16
أمسك
وقم
بتدوير

التقط أنبوب االختبار ثم ضع طرف قماش المسحة داخل
أنبوب االستخراج ،بحيث يكون طرف القماش في السائل.
اضغط على راس المسحة بقوة في أتجاه داخل جسم
األنبوب عن طريق الضغط على أسفل األنبوب بإبهامك
وأصابعك.

10

أثناء الضغط ،قم بتدوير المسحة لمدة  10ثواني على األقل.

ثواني

17

ارفع مسحة األنف قليال ثم اكسر المسحة في وضع "نقطة
التوقف" .اترك راس المسحة داخل أنبوب االستخراج.
ضع مقبض المسحة داخل شنطة النفايات البالستيكية

نقطة التوقف

الموفرة.

18

ثبت غطاء القطارة بإحكام على الجزء العلوى من
أنبوب االستخراج.
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19

تأكد من أن كاسيت االختبار على سطح نظيف ومستو.
ال تحرك الكاسيت أثناء االختبار.

20

إضغط برفق على أنبوب االستخراج لوضع  3نقاط من
السائل داخل بئر العينة ( )Sعلى شريط االختبار.
تأكد من أنك تقوم بإلقاء السائل وليس فقاعة هواء.
ضع أنبوب االستخراج داخل شنطة النفايات البالستيكية.

21

شغل المؤقت وانتظر لمدة  10دقائق قبل قراءة النتيجة.
ال تحرك االختبار بعد تشغيله .إشرح النتيجة بعد 10
دقائق .ال تقرأ النتيجة بعد مرور  20دقيقة.
يجب أن تنتظر فترة ظهور النتيجة البالغة  10دقائق كاملة
قبل قراءة نتيجة اختبارك.

10

دقائق
كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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 .5اقرأ النتيجة الخاصة بك
هام

10

دقائق

ال تترك االختبار لكي يظهر لمدة أكثر من
 20دقيقة .هذا سيجعل االختبار باطال.

أنتظر لمدة  10دقيقة لقراءة
النتيجة.

نتيجة إيجابية

يظهر خطان .ينبغي أن يكون خط ملون واحد في منطقة تحكم
الخطوط ( ،)Cوخط ملون آخر ينبغي أن يكون في منطقة أختبار
الخط ()T
خطان ،احدهما بجانب  Cو اآلخر بجانب  ،Tتكون نتيجة األختبار
إيجابية حتي لو كان الخطان باهتان.

هام
إذا كانت النتيجة إيجابية ،يجب عليك عزل نفسك ويجب علي أسرتك
أتباع الشروط الحكومية بشأن العزل الذاتي:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

نتيجة سلبية

خط واحد ملون يظهر في منطقة تحكم الخط (.)C
ال يظهر خط في منطقة أختبار الخط (.)T

نتيجة باطلة

فشل خط التحكم ( )Cفي الظهور.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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 .6أبلغ عن النتيجة الخاصة بك
يجب عليك اإلبالغ عن نتائجك اإليجابية ،السلبية أو الباطلة
الي NHS

يساعد تسجيل جميع نتائج االختبارات علي اكتشاف حاالت تفشي
الفيروس الجديدة و كيفية التعامل معها.

كود QR
رقم بطاقة الهوية

إذا أبلغ األشخاص عن الحالة اإليجابية فقط ،سوف تبدو معدالت
الحالة أعلي مما هي عليه فعليا .لذلك حتي ولو كانت نتيجتك سلبية
أو باطلة ،يجب عليك التأكد من أن المعلومات الخاصة ب NHS
دقيقة .أنت بحاجة الي رمز  ،QRأو رقم بطاقة الهوية تحته لإلبالغ
عن نتيجتك.

عليك األبالغ عبر اإلنترنت (أسرع)
إذا كنت تعيش في إنجلترا ،ويلز أو شمال أيرلندا ،قم بزيارة:
gov.uk/report-covid19-result
إذا كنت تعيش في سكوتالندا ،قم بزيارةcovidtest.scot :

أو يمكنك األ بالغ بالهاتف.
إذا لم تتمكن من إبالغ نتيجتك عبر اإلنترنت ،أتصل
برقم ( 119مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط األرضية).
الخطوط مفتوحة كل يوم .من  7صباحا الي  11مساءا.

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :

أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى NHS

15

 .7ماذا تعني النتائج الخاصة بك

تكون قد استكملت أختبارك ،عند قيامك باإل بالغ عن نتيجتك
نتيجة ايجابية

إذا كانت نتيجتك إيجابية  ،من المحتمل أن تكون مصاب حاليا ب  ،COVID-19وتخاطر بعدوي اآلخرين .يجب أن
تقوم بعزل نفسك .عندما تقوم باالبالغ عن النتيجة الخاصة بك سوف يتم تزويدك بمزيد من المعلومات عن الخطوات
التالية التي يجب إتخاذها.

تحذير
يجب عليك وأي شخص يعيش معك ،أتباع االرشادات الوطنية و المحلية الحالية .يمكن العثور
علي هذه اإلرشادات في:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/

نتيجة سلبية
إذا حصلت علي نتيجة سلبية ،فمن المحتمل أنك لم تكن معديا وقت إجراء االختبار .ومع ذلك ،فإن النتيجة
السلبية لإلختبار ،ال تعد ضمانة علي عدم أصابتك بفيروس .COVID-19
إذا كان االختبار سلبيا ،يجب عليك مواصلة أتباع القواعد و اإلرشادات الوطنية و المحلية ،متضمنا ذلك
غسل اليدين بانتظام  ،و التباعد االجتماعي و إرتداء أغطية الوجه عند اإلقتضاء.
إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس ،يجب عليك عزل نفسك والحصول على االختبار الحالي الموصى به
في gov.uk/get-coronavirus-test :أو بواسطة االتصال بمركز اتصال العمالء رقم .119
الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا الي الساعة  11مساءا.
يجب عليك أنت و أهلك أتباع األ رشادات الوطنية.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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نتيجة باطلة

إذا حصلت على نتيجة باطلة ،فهذا يعني أن االختبار لم يعمل بشكل صحيح وال يمكن القول إذا كنت مصابا
بالفيروس عند إجراء االختبار .تحتاج الى استخدام اختبار أخر من العبوة في أسرع وقت ممكن .ال تعيد
استخدام أي شيء من االختبار األول ،وابدأ إجراءات االختبار من الخطوة رقم .1
إذا استمرت المشكلة ،توقف عن استخدام مجموعة االختبار فورا .أطلب حزمة جديدة من مجموعات االختبار
عن طريق زيارة ، gov.uk/get-coronavirus-test :من خالل تطبيق  COVID-19 NHSاو
االتصال بمركز اتصال العمالء علي الرقم  .119الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا الي الساعة
 11مساءا.

 .8أداء األختبار

من المحتمل جدا أن يعطي األختبار نتيجة ايجابية اذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من فيروس كورونا
( .)COVID-19يعني هذا أنه من المحتمل جدا اكتشاف األشخاص المصابين حاليا وفي حاجة الي العزل
الذاتي فورا.

 .9تخلص من اختبارك بطريقة آمنة

بمجرد اكتمال االختبار ،ضع جميع المحتويات المستخدمة في كيس النفايات المتوفر ثم ضعه في النفايات
المنزلية العامة.
أغسل يديك جيدا بعد التخلص منها.

المعلومات الواردة في هذا الكتيب صحيحة اعتبارا من ( 29سبتمبر .)2021
كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
أسم المنتج :كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف) (جولد)

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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دون نتائج االختبار الخاصة بك
هذا لسجالتك الخاصة .ال يزال عليك أن تبلغ نتائجك الي ( NHSأنظر صفحة رقم
 15للمعلومات).
عليك زيارةgov.uk/report-covid19-result :

إذا كنت تعيش في سكوتالندا ،قم بزيارةcovidtest.scot :

من أجرى االختبار

التاريخ

الوقت

نتيجة االختبار

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SureScreen SARS-CoV-2مسحة األنف)(جولد)
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تحتوي المجموعة الخاصة بك علي المواد التالية ذكرها
البنود

-7عبوات

تعليمات لالستخدام (هذا الكتيب)

1

كاسيتات االختبار داخل أكياس محكمة األغالق

7

أكياس السوائل ( قوارير استخالص عازلة)

7

أنابيب استخراج

7

مسحات

7

أكياس نفايات بالستيكية

7

كود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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ملخص لمزيد من المعلومات
دعم إضافي لالختبار الذاتي
إصدارات اللغات البديلة وعروض الفيديو
إرشادات إلعداد واختبار الطفل

gov.uk/covid19-self-test-help

إرشادات حول معلومات العزل الذاتي والعالج

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

إرشادات  NHSحول COVID-19

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

إذا كانت لديك أعراض  COVID-19وحالتك تسوء،
أو ال تشعر بالتحسن بعد سبعة أيام ،عليك استخدام
خدمة فيروس كورونا عبر اإلنترنت :NHS 111

111.nhs.uk

أو أتصل بـ  NHS 111إذا لم يكن لديك اتصال
باإلنترنت

أعراض  COVID-19لدي األطفال

nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms/
coronavirus-in-children

إذا تعرضت لإلصابة بواسطة جهاز ،قم بإبالغ

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

أبلغ النتيجة عبر اإلنترنت (إنجلترا ،ويلز أو أيرلندا
الشمالية):

gov.uk/report-covid19-result

أبلغ النتيجة عبر اإلنترنت (سكوتلندا):

covidtest.scot

اطلب االختبار الحالي الموصى به

gov.uk/get-coronavirus-test

شئ ما تالف ،مكسور أو مفقود
دعم اللغة (متضمنا لغة اإلشارة البريطانية)
أبلغ نتيجتك (إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت)

أتصل برقم 119
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يسمح بتوفير هذا الجهاز فقط كجزء من قسم الرعاية الصحية واألجتماعية
( )DHSCالتابع لبرنامج االختبار والتتبع الخاص ب .NHS

Manufacturer
Manufacturer
Manufacturer

الصانع:
SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
(المملكة المتحدة) Derby, DE1 3QB, United Kingdom

معلومات المسحة:
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
العنوانNo.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020 :
(الصين) Taizhou, Zhejiang, People’s Republic of China
أو
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
العنوانTouqiao Town, Guangling District, :
(الصين) Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China

0123

0197

الـرموز

 LIMITATIONTEMPERATURE

30°C

2°C

خزن في درجة
حرارة ما بين 2
إلى  30درجة مئوية

Batch
 Code

رقم الدفعة

consult
 instructions for use

راجع
تعليمات
االستخدام

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

تعقيم باستخدام
أكسيد االيثيلين

USE BY

تاريخ انتهاء
الصالحية

7

يحتوي علي
ما يكفي لـ 7
اختبارات

Manufacturer
InVitro
 Diagnostic Medical Device

DO
 NOT REUSE

ال تستخدم المنتج عندما
تكون العبوة تالفة

الصانع
جهاز طبى
للتشخيص في المختبر

☡

ال تعيد اإلستخدام

راجع قسم "نصائح
حول إجراء االختبار"
للحصول علي إرشادات
وتحذيرات عامة

رقم الكتالوج

اإلصدار رقم  5تاريخ سريان 29/09/2021
تتعلق تعليمات االستخدام بكاسيت اختبار أنتيجن السريع ( SARS-CoV-2مسحة األنف) (جولد) ،الصانع:
 SureScreen Diagnosticsوكود المنتجCOVID19AGVCGS7 :
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