القراءة السهلة الختبارات  PCRفي المنزل

كيف تجري اختبار تفاعل
البلمرة المتسلسل ()PCR
لفيروس كورونا
( )COVID-19في المنزل
تحتاج الي قراءة كل هذا الدليل قبل أن تبدأ اجراء االختبار
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هذا الدليل سهل القراءة الختبار  PCRفقط
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أين يمكنك الحصول على المساعدة والنصيحة حول 24 COVID-19

2

لماذا تحتاج الي إجراء اختبار فيروس
كورونا ()COVID-19
 COVID-19مرض انتشر في جميع
أنحاء العالم.

قد يشعر بعض األشخاص بتوعك شديد
عندما يكونوا مصابين بـ .COVID-19
قد ال يشعر اآلخرون بالمرض على
اإلطالق.

نحتاج منك أجراء اختبار ألنه قد تكون
مصابا بـ  .COVID-19سيخبرنا االختبار
إذا كنت مصابا بالفيروس أو ال.

3

تحقق إذا كنت بحاجة لتسجيل مجموعة
االختبار الخاصة بك
ربما قمنا بتسجيل مجموعة االختبار الخاصة بك قبل
إرسالها إليك.
عندما تطلب مجموعة االختبار الخاصة بك ،سوف نرسل إليك
بريدا الكتر ونيا يخبرك إذا ما كانت مجموعتك مسجلة أم ال.
إذا لم تكن مسجلة ،فأنت بحاجة الي تسجيلها .سنخبرك بكيفية
القيام بذلك.

إذا كانت مجموعتك قد تم تسجيلها بالفعل،
سيكون هناك ملصق على العبوة الخارجية عند
وصولها مكتوب عليه “”Registered Kit
(عبوة مسجلة).
أنت ال تحتاج الي تسجيل مجموعتك إذا كانت
تحتوي على إحدى هذه الملصقات.

4

كيف تسجل عبوة االختبار الخاصة بك

119

إذا كانت مجموعة االختبار الخاصة بك
لم تسجل ،أنت تحتاج الي تسجيلها قبل إجراء
االختبار.
للتسجيل عبر اإلنترنت ،يمكنك زيارة الرابط التالي:
www.gov.uk/register-home-test
إذا لم تستطيع التسجيل عبر اإلنترنت ،أتصل
بالرقم  119وسنفعل ذلك نيابة عنك.

سوف تحتاج الى:

	.1معرف طلبك -تستطيع أن تجده في رسالة
البريد اإللكتروني التي أرسلناها إليك.
24

Tracked

 .2الرقم الموجود أسفل الرمز الشريطي للبريد
الملكي ( - )Royal Mailيوجد هذا الرقم
على ملصق اإلرجاع المدفوع مسبقا.
 .3الرقم الموجود أسفل الرمز الشريطي الخاص
بمجموعة االختبار – يوجد هذا الرقم في
الصفحة األولى من كتيب التعليمات ،وأيضا
على األنبوب البالستيكي ،وعلى الحقيبة
الشفافة وصندوق اإلرجاع.
5

يمكنك إجراء االختبار بنفسك ،أو يمكنك طلب
المساعدة من شخص آخر.

30

دقيقة

يستغرق إجراء االختبار  30دقيقة.

ال تأكل أو تشرب لمدة  30دقيقة قبل االختبار.

عند االنتهاء من إجراء االختبار ،تحتاج الي إرساله إلينا مرة
أخرى.

6

PRIORITY
POSTBOX

يمكنك إرساله في صندوق بريد ذو أولوية
( )priority postboxأو مطالبة شخص آخر
بإرساله لك.

PRIORITY POSTBOX

SATURDAY
& SUNDAY

إذا كان ذلك يمثل صعوبة بالنسبة لك ،يمكنك
الترتيب مع البريد السريع اللتقاطها من المنزل.

إجراء االختبار،
إرجاع االختبار

تحتاج الى إعادته في نفس اليوم الذي أجريت
فيه االختبار.

7

كيفية العثور علي صندوق بريد ذو أولوية أو
حجز بريد سريع
يمكنك العثور علي أقرب صندوق بريد ذو أولوية
لديك ،وأخر وقت لألرسال علي الموقع اإللكتروني
لـ :Royal Mail
www.royalmail.com/services-near-you

يمكنك أيضا االتصال بهم على الرقم التالي
0345 266 8038
من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة  8صباحا
الي  6مساءا.
قد تضطر الي دفع مقابل هذه المكالمة.
يمكنك معرفة تكلفة هذه المكالمة على الموقع
اإللكتروني الخاص بـ :GOV.UK
www.gov.uk/call-charges
ستحتاج الى معرفة عنوانك بالكامل ،بما في ذلك
الرمز البريدي الخاص بك .إذا كنت ال تعرفه،
اطلب من شخص ما أن يكتبه لك.

8

إذا لم تتمكن من الوصول الى صندوق البريد ذو
األولوية ،يمكننا أرسال البريد السريع اللتقاط
مجموعة االختبار من منزلك.
قد يكون هذا بسبب:
• أن المسافة بعيدة جدا للذهاب مشيا على األقدام
• تشعر بالتوعك وتحتاج إلي البقاء في المنزل
•  ُ
طلب منك الوقاية أو العزلة ،لذلك ال يمكنك
مغادرة المنزل

119

إذا كنت تحتاج الى خدمة البريد السريع ،أتصل
بنا على الرقم التالي  .119عليك االتصال بنا في
اليوم السابق إلجرائك االختبار.

سيتم التقاط االختبار الخاص بك بين الساعة  8صباحا
والساعة  4مساءا في اليوم الذي تجري فيه االختبار.
ال نستطيع أن نعطيك وقت محدد.
ستحتاج الى إنهاء االختبار قبل  8صباحا.

9

حول االختبار
 ستحتاج الى.االختبار سريع وال يسبب أذى
.مسح اللوزتين واألنف
ستضع المسحة بعد ذلك في األنبوب الصغير
.وترسلها إلينا مرة أخرى

PCR Test Kit Guide

يمكنك مشاهدة فيديو حول كيفية إجراء
:اختبار المسحة على هذا الرابط
www.gov.uk/pcr-home-test

10

COVID -19
Home test instructions
This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it.
Keep this booklet as a record of your test.
Test kit barcode:

Name:

Before you start

30

mins

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

• Read these instructions carefully before you start.
• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.
• Your details have been linked to this test kit. It should not be taken by
anyone else.
• This booklet is available online and in other formats including
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.
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ماذا يوجد في مجموعة االختبار الخاصة بك

ستاتي األشياء التي تحتاجها إلجراء اختبارك في شنطة.
هذا ما يطلق عليه مجموعة االختبار.
قبل أن تبدأ ،تحتاج إلى:
 .1البحث عن سطح مستو مثل منضدة
 .2أمسحه ثم نظفه وجففه
 .3ضع كل عناصر مجموعة االختبار الخاصة بك على المنضدة

إذا كان هناك شيء مفقود أو ال يبدو صحيحا ،أتصل بنا على الرقم
 119وسوف نرسل لك اختبارا جديدا .قم بإجراء االختبار عندما
تتسلم مجموعة االختبار الجديدة.

11

أفتح

يجب أن يكون هناك  6عناصر في مجموعة االختبار الخاصة بك.

ختم أمان

1

مسحة في علبة .المسحة عبارة عن
عصا ذات طرف قطني ناعم من أحد
طرفيها.

2

أنبوب بالستيكي به كمية قليلة
من السائل.

3

شنطة صغيرة شفافة.

4

وسادة بيضاء مصنوعة من
القماش الناعم.

5

صندوق إلرجاع اختبارك إلينا
مرة أخرى.

6

ختم أمان يوضع على الصندوق.
ضع الختم عندما تكون مستعدا فقط
إلرسال الصندوق بالبريد.
12

استعد إلجراء االختبار

انفخ أنفك بمنديل ورقي .أرمي المنديل في سلة
المهمالت.

20
ثانية

أغسل يديك بالماء والصابون أو المطهر لمدة
 20ثانية.

قم بفك الجزء العلوي من األنبوب البالستيكي
وضعه على المنضدة.
تأكد من إبقاء األنبوب في وضع عمودي؛ يمكنك
وضعه في كوب أو كأس للتأكد من عدم سقوطه.

13

فتح

أ

افتح علبة المسحة من جانب نهاية العصا،
واخرج المسحة بحرص.
تأكد من اإلمساك بالمسحة من نهاية العصا.

ال تدع طرف المسحة يلمس أي شيء
أخر واال قد يفسد نتائجك.

14

كيفية إجراء المسحة على اللوزتين الخاصتين بك

أنظر في المرآة ،ثم أفتح فمك وابحث عن
اللوزتين.

اللوزتان هي األجزاء الطرية على كل الجانبين
في مؤخرة الحلق.
يجد بعض األشخاص هذا األمر صعبا جدا.
يمكنك أن تطلب المساعدة من شخص ما.
إذا لم يكن لديك لوزتان ،يمكنك أن تمسح
المكان الذي كانا فيه من قبل.

15

افرك بلطف المسحة على اللوزتين .افرك كل
لوزة  4مرات.

4x

4x

قد يبدو األمر غريبا بعض الشيء ولكن لن
يسبب أذى.
إذا كنت ال تستطيع مسح اللوزتين،
يمكنك مسح كال فتحتي األنف بدال من ذلك.

سنخبرك بكيفية القيام بذلك في الصفحة التالية.

ال تدع طرف المسحة يلمس أي شيء أخر
واال قد يفسد نتائجك.

16

كيفية مسح أنفك

استخدم اآلن نفس المسحة ألخذ عينة من انفك.

إذا كانت فتحة أنفك مثقوبة أو أصبت بنزيف
في األنف ،أمسح فتحة األنف األخرى.

إذا كانت كال من فتحتي األنف مثقوبتان ،أنت
بحاجة الى إزالة الثقب في إحدى فتحتي األنف ثم
مسح هذا الجانب.

17

ضع المسحة داخل فتحة أنفك وادفعها برفق الي
األعلى.

توقف عندما تشعر بالضغط داخل فتحة أنفك.

أدر المسحة داخل فتحة أنفك ببطء 10
مرات.

إذا لم تجري المسحة لحلقك ،فانت بحاجة إلى
إجراء مسحة لفتحة أنفك األخرى أيضا.

10 x

18

ماذا يجب عليك القيام به بعد ذلك
ضع المسحة داخل األنبوب البالستيكي .يجب أن
يدخل طرف القطن الناعم في السائل الموجود
في األسفل.

قم بكسر طرف عصا المسحة بحيث تالئم
األنبوب بدون ثنى.

قم بغلق غطاء األنبوب بإحكام وتأكد من غلقه
جيدا.

20
ثانية

أغسل يديك بالماء والصابون لمدة  20ثانية.
يمكنك استخدام معقم اليدين بدال من ذلك.

19

كيفية تجهيز مجموعة االختبار الخاصة بك

ضع الوسادة البيضاء واألنبوب البالستيكي
معا داخل الشنطة الشفافة.
اضغط برفق على الشنطة إلخراج الهواء.
انزع الشريط الموجود في الجزء العلوي من
الكيس ،ثم قم بطيه وأغالقه.

جهز الصندوق إلرسال اختبارك إلينا مرة
أخرى .توجد تعليمات مطبوعة على الصندوق
تخبرك بما يجب عليك فعله.

20

ضع الشنطة الشفافة مع اختبار مسحتك داخل
الصندوق.

أغلق الصندوق وألصقه بختم األمان.

أنت اآلن تحتاج الى أرسال مجموعة
اختبارك بالبريد أو انتظار البريد السريع
ألخذها.

إذا أرسلتها بالبريد ،تحتاج الى استخدام
صندوق البريد ذو األولوية.
PRIORITY
POSTBOX
PRIORITY POSTBOX

تأكد من إرسالها بالبريد قبل أخر وقت
اللتقاط البريد.

SATURDAY
& SUNDAY

21

متى تحصل على نتائجك

12
119

يجب أن تحصل على النتائج بعد يومين،
ولكن قد تستغرق وقتا أطول قليال.

سوف تحصل على نتائج االختبارات الخاصة
بك عن طريق رسالة نصية والبريد
اإللكتروني.
يمكنك االتصال بنا على رقم  119للحصول
على نتائجك:
•إذا كنت ال تستخدم البريد اإللكتروني أو
الهاتف النقال
• إذا لم تحصل على نتائجك بعد  5أيام

يجب عليك البقاء في المنزل حتى تحصل على
نتائجك.

22

إذا كانت النتيجة سلبية ،هذا يعني أنك من
المحتمل إنك لست مصابا بـ .COVID-19
يمكنك مقابلة الناس والخروج.

119

إذا كانت النتيجة إيجابية ،هذا يعني أنك من
المحتمل أن تكون مصابا بـ .COVID-19

إذا شعرت بان حالتك تسوء بعد إجراء االختبار وال تتحسن في
غضون  7أيام ،يمكنك زيارة  NHS 111عبر اإلنترنت
 www.111.nhs.ukأو االتصال برقم .111

23

أين يمكنك الحصول على المساعدة
والنصيحة حول COVID-19

119

للحصول على المساعدة والنصيحة بشأن
اختبارك ،يمكنك االتصال بنا على رقم 119
من الساعة  7صباحا الى الساعة  11مساءا.
إذا شعرت بان حالتك تسوء وال تتحسن في
غضون  7أيام ،أو شعرت بالتوعك الشديد،
أتصل بـ  NHS 111في أي وقت.
جميع المكالمات مجانية من أي هاتف.
في حالة الطوارئ ،أتصل .999

يمكنك استخدام تطبيق  Be My Eyesالمجاني
للحصول على المساعدة من موظفي االختبار والتتبع
( )Test and Traceالخاص بـ  NHSالمدربين.
قم بتنزيل التطبيق ،اذهب الى المساعدة المتخصصة
( )Specialized Helpوأختار NHS Test
 and Traceالموجودة في فئة الصحة الشخصية
(.)Personal Health
لمزيد من المعلومات حول  ،COVID-19يمكنك زيارة
الموقع اإللكترونيnhs.uk/coronavirus :
24

