الدليل التفصييل إلجراء االختبار الذايت
لفريوس كوفيد 19-املُستجد

ُيرجى قراءة الدليل ً
كامل بعناية قبل بدء االختبار.
ٍ
شخص آخر للكشف عن اإلصابة بفريوس كورونا (كوفيد )19-واإلبالغ عن النتائج
يُوضِّ ح هذا الدليل كيفية اختبار نفسك أو أي
إىل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (.)NHS
ميكن الحصول عىل املزيد من املساعدة عرب املوقع اإللكرتوين،www.gov.uk/covid19-self-test-help :
والذي يشمل مقاطع فيديو توضيحية وتعليامت مكتوبة بلغات أخرى.

نبذة عن االختبار
ال يظهر عىل الكثري من األشخاص املصابني بفريوس كورونا (كوفيد )19-سوى أعراض طفيفة ،ورمبا
ال يظهر عليهم أي أعر ٍ
اض ،ولكنهم ما زالوا قادرين عىل نرش الفريوس .وميكننا إبطاء انتشار الفريوس
واملساهمة يف حامية األشخاص األكرث عرضة لإلصابة يف عائالتنا ومجتمعاتنا عن طريق إجراء االختبار
الذايت بصورة منتظمة.
االختبار الذايت لفريوس كوفيد( 19-اختبار األجسام املضادة الرسيع) امل ُقدم من وزارة الصحة والرعاية االجتامعية ( )DHSCعبارة
عن اختبار مسحة للكشف عن اإلصابة بفريوس كورونا (كوفيد )19-امل ُعدي.

تختلف عدد مرات إجراء االختبار بنا ًء عىل ظروفك والتوجيهات اإلرشادية الوطنية أو املحلية السارية.
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يُناسب هذا االختبار األشخاص التاليني:
البالغني من العمر  18عا ًما فأكرث:

االختبار الذايت واإلبالغ عن النتائج ،مع املساعدة عند اللزوم.

املراهقني ما بني  17 - 12عا ًما:

االختبار الذايت واإلبالغ عن النتائج تحت إرشاف البالغني .ميكن للشخص البالغ
إجراء االختبار عند الرضورة.

األطفال دون  12عا ًما:

ٍ
شخص بال ٍغ .ال تُج ِر هذا
ينبغي إجراء االختبار لألطفال دون  12عا ًما بواسطة
االختبار إذا كنت ال تشعر بالثقة الكافية يف قدرتك عىل إجرائه عىل طفل .ال
تُكمل االختبار إذا شعر الطفل بأي أ ٍمل.
يُرجى االطالع عىل الصفحة  11للتع ّرف عىل النصائح املتعلقة بكيفية إجراء
االختبار عىل األطفال.

اإلرشادات الخاصة بفريوس الكورونا (كوفيد )19-ووسائل املساعدة
إذا كنت تعاين من أعراض فريوس كورونا (كوفيد )19-أو أُصبت بالفريوسُ ،فيجى االطالع عىل إرشادات هيئة الخدمات
الصحية الوطنية ( )NHSاملتاحة عرب اإلنرتنت:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19
تتحسن بعد مرور  7أيام ،فيجب استخدام الخدمة
يف حال ظهرت عليك أعراض فريوس كورونا (كوفيد )19-وساءت حالتك ،أو مل َّ
اإللكرتونية امل ُقدمة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية عىل الرقم  111عىل العنوان .www.111.nhs.uk :وإذا مل
يكن لديك ٌ
اتصال باإلنرتنت ،فيمكنك االتصال بالهيئة عىل الرقم  .111ويف حاالت الطوارئ الطبية ،اتصل عىل
الرقم .999
ثق يف حدسك.
ال تتباطأ يف طلب املساعدة إذا شعرت بالقلقّ .
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اإلرشادات والتحذيرات العامة
استخدم مجموعة اختبار منفصلة لكل شخص؛ حيث ميكنك استخدام كل ُمك ِّون من ُمك ِّونات مجموعة االختبار مرة
ٍ
شخص.
واحدة فقط .تج ّنب إعادة استخدامها مرة أخرى ،وسيتعني عليك اإلبالغ عن نتائج اختبار كل
ٍ
شخص ما ملساعدتك يف عملية أخذ املسحة واالختبار.
إذا كنت تعاين من مشاكل يف يديك أو برصك ،فقد تحتاج إىل
إذا كان لديك حلية يف إحدى فتحتي أنفك ،خذ املسحة من فتحة األنف األخرى .إذا كان لديك حلية يف كلتا الفتحتني،
أزل الحلية من إحدى الفتحتني قبل أخذ املسحة.
ٍ
بنزيف يف األنف خالل الـ  24ساعة املاضية ،خذ املسحة من فتحة األنف األخرى أو انتظر
إذا كنت قد أُصبت
ملدة  24ساعة.
تج ّنب تناول الطعام أو املرشوبات ملدة  30دقيقة عىل األقل قبل إجراء االختبار لتقليل خطر إفساد االختبار.
ُصممت مجموعات االختبار هذه لالستخدام البرشي فقط.
ستضمن الحصول عىل نتيجة موثوقة من خالل اتّباع هذه التعليامت بعناية.

ثقب يف القصبة الهوائية،
يف حال وجود ٍ
سبب مينعك من أخذ مسحة من الحلق ،عىل سبيل املثال يوجد لديك ٌ
فقم ً
بدل من ذلك بأخذ املسحة من كلتا فتحتي األنف.
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ما يجب عليك القيام به
من امل ُهم قراءة التعليامت التالية وات ّباع الخطوات بالرتتيب الصحيح .يستغرق إجراء كل اختبار ما يقرب
من  15دقيقة وتظهر النتائج بعد ذلك بنحو  30دقيقة.

1

تحضري منطقة إجراء االختبار والتحقق من محتويات مجموعة االختبار

الصفحة 6

2

تجهيز االختبار

الصفحة 8

3

أخذ عينة املسحة

الصفحة 10

4

ُمعالجة عينة املسحة

الصفحة 12

5

قراءة نتيجة االختبار

الصفحة 14

6

اإلبالغ عن نتيجة االختبار

الصفحة 15

7

التخلّص اآلمن من مجموعة االختبار

الصفحة 17

يجب االحتفاظ مبجموعة االختبار يف درجة حرارة الغرفة أو يف مكانٍ ٍ
جاف وبار ٍد (°2م إىل °30م) .ال ترتكها تحت
أشعة الشمس املبارشة وال تحفظها يف الثالجة أو املُ ِّربد.
يجب استخدام مجموعة االختبار يف درجة حرارة الغرفة (°15م إىل °30م) .إذا ُحفظت مجموعة االختبار يف مكانٍ بار ٍد
(أقل من °15م) ،فيجب تركها يف درجة حرارة الغرفة املعتادة ملدة  30دقيقة قبل االستخدام.
احتفظ مبجموعة االختبار بعيدً ا عن متناول األطفال.
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 -1تحضري منطقة إجراء االختبار والتحقق من محتويات
مجموعة االختبار
تج ّنب تناول الطعام أو املرشوبات ملدة  30دقيقة عىل األقل قبل إجراء االختبار لتقليل خطر إفساد االختبار.

ستحتاج إىل :ساعة يد (أو ساعة حائط) ومناديل ورقية ومرآة و ُمعقم لليدين أو صابون وماء دافئ.

1

اقرأ دليل اإلرشادات هذا بعناية.
تع ّرف عىل كيفية إجراء اختبار املسحة من خالل مشاهدة مقطع الفيديو
املتاح عىل املوقع اإللكرتوين:
www.gov.uk/covid19-self-test-help

2

3

أفرغ سط ًحا مستويًا ونظّفه وجفّفه مبارشة قبل بدء االختبار.

اغسل يديك جيدً ا ملدة  20ثانية ،باستخدام الصابون واملاء الدافئ أو ُمعقم
اليدين؛ وذلك حتى ال تُل ِّوث مجموعة االختبار ،واآلن جفّف يديك.

يف حال إجراء أكرث من اختبا ٍر ٍ
واحد ،نظّف السطح واغسل يديك ُمجددًا
بني كل اختبا ٍر وآخر.
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4

تحقق من محتويات مجموعة االختبار .تأكد من أن جميع املحتويات غري
تالفة أو مكسورة.
رشيط االختبار داخل
عبوة ُمحكمة الغلق

ماسحة داخل غالف
ُمحكم الغلق

كيس محلول االستخراج

أنبوب االستخراج

حامل أنبوب االستخراج
( ُمرفق بالعبوة)

كيس مخلفات
بالستييك

ال تستخدم رشيط االختبار إذا كان الغالف ُمحكم الغلق تالفًا.

تالف أو مكسو ٍر أو مفقو ٍد؟ إذا الحظت وجود أي يش ٍء ٍ
هل وجدت أي يش ٍء ٍ
تالف أو مكسو ٍر أو مفقو ٍد أو يصعب
استخدامه يف مجموعة االختبار ،فال تستخدمه .إذا كنت ترغب يف تقديم مالحظات عن هذا األمر ،يُرجى االتصال مبركز
اتصال العمالء .الخطوط مفتوحة يوميًا من الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة  11مسا ًء.
•إنجلرتا وويلز وأيرلندا الشاملية( 119 :مجانًا من جميع الهواتف الج ّوالة والخطوط األرضية)
•اسكتلندا( 0300 303 2713 :ت ُحسب الرسوم وفقًا لسعر املكاملات العادية يف شبكتك)
إذا تع ّرضت للرضر أو أُصبت بالحساسية عند استخدام هذه املجموعة ،يُرجى اإلبالغ عن ذلك عىل
املوقع اإللكرتوين الخاص ببطاقة فريوس كورونا املُ ستجد الصفراء:
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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 -2تجهيز االختبار
5

أخرج رشيط االختبار من الغالف ُمحكم الغلق وضعه عىل السطح امل ُسطَّح
النظيف .ومبجرد فتح الغالف ،ابدأ االختبار خالل  30دقيقة.

تخلّص من كيس املادة املاصة للرطوبة الداخلية وعب ّوتها بصورة آمنة يف سلّة مخلفاتك املنزلية.

6

لف فوهة الكيس أو افتحه بعناية .يجب فتحه بعيدًا عن وجهك والحرص عىل
ّ
عدم سكب أي كمية من السائل.

7

افتح أنبوب االستخراج واضغط عليه برفق إلخراج كل السائل من كيس
محلول االستخراج إىل داخل األنبوب .تج ّنب تالمس الكيس مع األنبوب.
ضع كيس محلول االستخراج يف كيس املخلفات البالستييك امل ُرفق ضمن
مجموعة االختبار.

8

ضع األنبوب اململوء داخل حامل أنبوب االستخراج (امل ُرفق داخل العبوة)
لتج ّنب سكب أي كمية من السائل.
صغري لحمل األنبوب.
كوب ٍ
ميكنك أيضً ا استخدام ٍ

8

نظّف أنفك برفق باستخدام منديل ورقي وتخلّص منه يف سلة قاممة ُمغلقة.
إذا كنت تُجري االختبار عىل طفلٍ  ،ساعده يف تنظيف أنفه .يتمثل الغرض
من ذلك يف التخلّص من املخاط الزائد.

9

اغسل يديك جيدً ا مرة أخرى ملدة  20ثانية ،باستخدام الصابون واملاء الدافئ
(أو ُمعقم اليدين).

10

ٍ
شخص آخر ،فيجب عليكام غسل أيديكم أو
إذا كنت ت ُجري هذا االختبار عىل
تعقيمها ُمجددًا.

11

طرف ناعم

ستجد املاسحة داخل الغالف ُمحكم الغلق املوجود أمامك .حدّد الطرف
املصنوع من نسي ٍج ناعمٍ من املاسحة.

مقبض

12

انزع غالف عبوة املاسحة فقط عندما تكون مستعدً ا الستخدامها وأخرج
املاسحة برفق .ستستخدم هذه املاسحة لكلٍ من الحلق واألنف.

ناعم بيديك.
ال تلمس طرف املاسحة املصنوع من نسي ٍج ٍ
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 -3أخذ عينة املسحة
ناعم .إذا حدث
ال تلمس اللسان أو األسنان أو الوجنتني أو اللثة أو أي سطحٍ آخر بالطرف املصنوع من نسيجٍ ٍ
تالمس مع أي يشء آخر ،فقد يتسبب ذلك يف إفساد عينتك.
ناعم بيديك.
ال تلمس الرشيط املصنوع من نسيجٍ ٍ
قد يسبب أخذ العينة شعو ًرا بالرغبة يف التقيؤ وبعض االنزعاج ،ولكن ال ينبغي له أن يسبب أي أذى.

ٍ
لشخص يحتاج إىل
عند إجراء االختبار لطفلٍ دون  12عا ًما أو
املساعدة ،يجب اتباع الخطوات الواردة يف الصفحة 11
13

 4مرات

14

 10مرات

أمسك املاسحة بني أصابعك وافتح فمك عىل اتساعه وافرك طرف املاسحة
ناعم عىل اللوزتني (أو عىل مكان اللوزتني إذا كان قد تم
املصنوع من نسيجٍ ٍ
استئصالهام) .ك ّرر هذه الخطوة مع الحرص عىل تحقيق احتكاك كامل بينهام 4
جانب (استخدم مصبا ًحا أو مرآة ملساعدتك يف إمتام هذا األمر).
مرات عىل كل
ٍ
قم بإخراج املاسحة بعناية من حلقك.

ضع نفس املاسحة برفق داخل إحدى فتحتي األنف حتى تشعر مبقاومة خفيفة
(ما يقرب من  2.5سم داخل أنفك).
لف املاسحة بقوة حول محيط فتحة األنف من الداخل بعمل 10
ّ
دوائر كاملة.
بعمق
قد يتسبب هذا اإلجراء يف الشعور بعدم االرتياح .تج ّنب إدخال املاسحة
ٍ
أكرب إذا شعرت مبقاومة كبرية أو أمل شديد.

10

إجراء االختبار عىل طفل
يجب إجراء االختبار لألطفال دون  12عا ًما بواسطة ٍ
شخص بالغٍ .اتّبع التوجيهات اإلرشادية بشأن كيفية تجهيز الطفل
وإجراء االختبار عليه .ميكنك مشاهدة مقطع فيديو توضيحي عىل املوقع اإللكرتوين:
www.gov.uk/covid19-self-test-help
ٍ
شخص ما أو اطلب من أحدهم
ضع مجموعة االختبار أمام الطفل وأطلعه عىل الخطوات .إن أمكن ،أجلس الطفل يف ِحجر
إمساك يده.
اطلب من الطفل أن ينظف أنفه مبنديل ويسعل مبنديل ورقي آخر .تخلّص من املنديل الورقي يف سلة قاممة ُمغلقة .اطلب من
الطفل أن يفتح فمه بأكرب اتساع ممكن ويقول "آه" (سيؤدي ذلك إىل تسهيل رؤية اللوزتني) ألطول فرتة ممكنة يف أثناء مسح
اللوزتني (أو مكان وجود اللوزتني إذا جرى استئصالهام).

13

14

 4مرات

 10مرات

أمسك املاسحة بيدك ،واطلب من الطفل فتح فمه بأقىص اتساع له وإمالة
ناعم عىل اللوزتني
رأسه إىل الخلف .افرك طرف املاسحة املصنوع من نسيجٍ ٍ
جانب مع
برفق (أو عىل مكان اللوزتني) .ك ّرر هذه الخطوة  4مرات عىل كل
ٍ
الحرص عىل تحقيق احتكاك كامل بينهام .أخرج املاسحة بعناية.

ضع الطرف املصنوع من نسي ٍج ناعمٍ لنفس املاسحة برفق داخل
لف املاسحة بقوة حول محيط
إحدى فتحتي األنف حتى تشعر ببعض املقاومةّ .
فتحة األنف من الداخل بعمل  10دوائر كاملة وأخرجها ببطء.

يف حال عدم مسح اللوزتني ،قم مبسح فتحتي األنف بعمل  10دوائر كاملة يف
كل فتحة.

ميكنك الحصول عىل املزيد من النصائح بشأن فريوس كوفيد 19-لدى األطفال عرب املوقع اإللكرتوين:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
coronavirus-in-children/
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ُ -4معالجة عينة املسحة
15

15

ثانية

التقط أنبوب االستخراج وضع طرف املاسحة املصنوع من نسي ٍج ناعمٍ داخل
األنبوب بحيث يكون مغمو ًرا يف السائل.
اضغط طرف املاسحة قبالة جدران أنبوب االستخراج من الداخل بقوة ،مع
تدويره حول محيط األنبوب من الداخل ملدة  15ثانية .يتمثل الغرض من
ذلك يف نقل العينة إىل السائل.

رصا املاسحة يف أثناء إخراجها .تأكد من
اضغط عىل أنبوب االستخراج معت ً
استخراج السائل بالكامل من الطرف الناعم للامسحة.

16

ضع املاسحة يف كيس املخلفات البالستييك املُ رفق ضمن مجموعة االختبار.

ترسب.
اضغط عىل غطاء أنبوب االستخراج بقوة إلحكام غلقه وتج ّنب أي ّ

17

18

2

قطرة

اضغط عىل أنبوب االستخراج برفق لوضع قطرتني من السائل عىل فتحة
استقبال العينة ( )Sعىل رشيط االختبار .تأكد من نزول قطرات السائل وليس
فقاعات هوائية.
ضع أنبوب االستخراج يف كيس املخلفات البالستييك مع املاسحة.

فتحة استقبال
العينة ()S
12

تأكد من وضع رشيط االختبار عىل سطحٍ ُمسطّحٍ ومستوٍ .يُحظر
تحريك الرشيط يف أثناء االختبار.
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تحقق من الوقت واضبط مؤقتًا زمن ًيا إذا كان متا ًحا لك .انتظر ملدة
 30دقيقة قبل قراءة نتيجة االختبار.
من امل ُهم للغاية االنتظار طوال مدة تط ّور العملية البالغة  30دقيقة قبل قراءة
النتيجة.
ميكن أن تظهر نتيجة إيجابية لالختبار يف أي ٍ
وقت بعد مرور  20دقيقة ،ولكن
يجب عليك االنتظار ملدة  30دقيقة كاملة لتسجيل نتيجة سلبية حيث يحتاج
ليك يظهر.
خط االختبار ( )Tتلك املدة ّ
تع ّرف عىل كيفية قراءة نتيجة االختبار واإلبالغ عنها يف الصفحة التالية.
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 -5قراءة نتيجة االختبار
سرتى أن خط املراقبة ( )Cيبدأ يف الظهور بعد حوايل  4دقائق .يجب عليك االنتظار ملدة  30دقيقة قبل أن
تصبح النتيجة جاهزة.

ال ترتك االختبار ملدة أكرث من  30دقيقة حيث ميكن أن تصري النتيجة غري صالحة.

املراقبة ()C

نتيجة سلبية
يشري ظهور خط واحد بجانب الحرف  Cإىل أن نتيجة االختبار سلبية.

االختبار ()T

نتيجة إيجابية
يشري ظهور خطني ،أحدهام بجانب الحرف  Cواآلخر بجانب الحرف  ،Tحتى
وإن كان الخطان باهتني ،إىل أن نتيجة االختبار إيجابية .يجب عليك إبالغ
هيئة الخدمات الصحية الوطنية بنتيجة االختبار ،يُرجى االطالع عىل الصفحة 15
ملعرفة اإلرشادات الخاصة بكيفية القيام بذلك.

إذا كانت نتيجة االختبار الخاص بك إيجابية ،فيجب عليك وعىل أفراد أرستك اتّباع التوجيهات الحكومية الخاصة
بالعزل الذايت.

نتيجة غري صالحة
عدم ظهور أي خطوط أو ظهور خط واحد بجانب الحرف  Tيعني أن نتيجة
االختبار غري صالحة.

أبلغ عن نتائج اختبارك للحصول عىل اإلرشادات الواجب عليك اتباعها (راجع الصفحة .)15
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 -6اإلبالغ عن نتيجة االختبار
يجب عليك إبالغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية بنتائج اختبارك.
أبلغ عن نتيجة اختبارك حتى تتمكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية من مراقبة معدل انتشار الفريوس ،وتقديم الدعم الالزم
ملجموعات األفراد يف جميع أنحاء اململكة املتحدة ،ومحاربة الفريوس وإنقاذ حياة األشخاص .ميكنك أيضً ا معرفة املزيد عن نتائج
االختبار وما تحتاج إىل القيام به.

رمز االستجابة
الرسيعة
()QR

تحتاج إىل تسجيل رمز االستجابة الرسيعة ( )QRاملوجود عىل رشيط
االختبار ،أو رقم امل ُع ِّرف املوجود تحته ،لإلبالغ عن النتيجة.

اإلبالغ عن النتائج عرب اإلنرتنت (الطريقة األرسع)
يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:
www.gov.uk/report-covid19-result

أو اإلبالغ عن النتائج عرب الهاتف
الخطوط مفتوحة يوميًا من الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة  11مسا ًء.
إنجلرتا وويلز وأيرلندا الشاملية119 :
(مجانًا من جميع الهواتف الج ّوالة والخطوط األرضية)
اسكتلندا0300 303 2713 :
(تُحسب الرسوم وفقًا لسعر املكاملات العادية يف شبكتك)
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ما الذي تشري إليه نتائج اختبارك
نتيجة إيجابية
مصاب حاليًا بفريوس كورونا ويُحتمل نقل العدوى لآلخرين .وعند اإلبالغ عن نتيجة
إذا حصلت عىل نتيجة إيجابية ،فهذا يعني أنك
ٌ
اختبارك ،ستحصل عىل املزيد من املعلومات عن الخطوات التالية الواجب عليك اتخاذها.
يُرجى العلم بأنه سيتم تعريف نتائجك يف الرسالة النصية التي ستتلقاها عىل أنها نتيجة خاصة بأجهزة اختبارات التدفق
الجانبي (.)LFD

ٍ
ٍ
شخص يف مجموعة الدعم الخاصة بك ،الخضوع للعزل الذايت
شخص يعيش معك وأي
يجب عليك وعىل أي
وفقًا لإلرشادات الوطنية واملحلية الحالية ،والتي ميكن االطالع عليها عىل املوقع اإللكرتوين:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolationand-treatment/

نتيجة سلبية
حامل للعدوى يف وقت أخذ العينة .وبالرغم من ذلك ،ال تُعد النتيجة السلبية
إذا حصلت عىل نتيجة سلبية ،فمن امل ُر َّجح أنك مل تكن ً
لالختبار ضامنًا لعدم إصابتك بفريوس كورونا.
إذا جاءت نتيجة اختبارك سلبية ،فيجب عليك مواصلة اتباع القواعد والتوجيهات اإلرشادية الوطنية واملحلية والتي تشمل سل اليدين
بانتظام ،ومراعاة التباعد الجسدي ،وارتداء أغطية للوجه عند اللزوم.
إذا ظهرت عليك أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو سعال غري معتاد ومستمر أو فقدان حاستي التذوق أو الشم أو
تغي فيهام ،فيجب عليك وعىل أرستك الخضوع للعزل الذايت والحصول عىل اختبار آخر عرب املوقع اإللكرتوين:
ّ
 www.gov.uk/get-coronavirus-testأو عن طريق االتصال مبركز اتصال العمالء .الخطوط مفتوحة
يوم ًيا من الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة  11مسا ًء.
•إنجلرتا وويلز وأيرلندا الشاملية( 119 :مجانًا من جميع الهواتف الج ّوالة والخطوط األرضية)
•اسكتلندا( 0300 303 2713 :ت ُحسب الرسوم وفقًا لسعر املكاملات العادية يف شبكتك)
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نتيجة غري صالحة
إذا حصلت عىل نتيجة غري صالحة ،فهذا يعني أنه مل يتم إجراء االختبار عىل نحو صحيح .ستحتاج إىل إجراء اختبار آخر .استخدم
مجموعة اختبار جديدة ،ولكن تج ّنب إعادة استخدام أي يش ٍء من محتويات مجموعة االختبار األوىل.

يف حال عدم توفر اختبار آخر ،ميكنك إجراء نوع مختلف من االختبارات من خالل تطبيق  ،NHS COVID-19أو
من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين www.gov.uk/get-coronavirus-test :أو عن طريق االتصال
مبركز اتصال العمالء .الخطوط مفتوحة يوم ًيا من الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة  11مسا ًء.
•إنجلرتا وويلز وأيرلندا الشاملية( 119 :مجانًا من جميع الهواتف الج ّوالة والخطوط األرضية)
•اسكتلندا( 0300 303 2713 :ت ُحسب الرسوم وفقًا لسعر املكاملات العادية يف شبكتك)

أداء االختبار
من املُر َّجح أن يعطي االختبار نتيجة إيجابية إذا كان لدى الشخص مستويات عالية من فريوس كورونا
(كوفيد.)19-
يعني ذلك أنه يف الغالب سيكشف األشخاص الحاملني للعدوى الذين يحتاجون إىل الخضوع للعزل الذايت عىل الفور.

 -7التخلّص اآلمن من مجموعة االختبار
مبجرد االنتهاء من إجراء االختبار ،ضع جميع محتويات مجموعة االختبار املستخدمة يف كيس املخلفات املُرفق
ضمن املجموعة .ضع الكيس يف سلّة مخلفاتك املنزلية العامة.
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تدوين نتائج االختبارات
يجب تدوين نتائج االختبارات لالحتفاظ بها يف سجالتك الخاصة؛ ومع ذلك يتعني عليك إبالغ هيئة الخدمات
الصحية الوطنية بنتائج االختبارات (راجع الصفحة  15ملزي ٍد من املعلومات).
القائم بإجراء االختبار
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التاريخ

الوقت

نتيجة االختبار

تحتوي مجموعة االختبار الخاصة بك عىل املواد التالية
امل ُك ِّونات

-3عبوات

-7عبوات

إرشادات االستخدام (هذه الوثيقة)

1

1

حامل أنبوب االستخراج

1

1

رشائط االختبار داخل عبوة ُمحكمة الغلق

3

7

أكياس محلول االستخراج

3

7

أنابيب االستخراج

3

7

ماسحات داخل غالف ُمحكم الغلق

3

7

أكياس املخلفات

3

7
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ُينع تداول هذا الجهاز إال كجز ٍء من خطة النرش الخاصة بوزارة الصحة والرعاية االجتامعية ( )DHSCمبوجب برنامج االختبار والتت ّبع امل ُقدم من
هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

Manufacturer

الجهة املُ ص ِّنعة :وزارة الصحة والرعاية االجتامعية 39 ،شارع فيكتوريا ،وستمنسرت ،لندن.SW1 0EU ،
تم التصنيع مبوجب العقد مع وزارة الصحة والرعاية االجتامعية بواسطة :رشكة شيامن بيوتايم املحدودة للتكنولوجيا الحيوية ،2F/3F/4F .رقم ،188
طريق جنوب منطقة بينغ تشينغ ،شارع هايسانغ ،مقاطعة هايسانغ ،شيامن ،فوجيان ،361026 ،جمهورية الصني الشعبية.

فهرس الرموز

TEMPERATURE LIMITATION

30°C

2°C

يُحفظ يف درجة حرارة
°30 - 2م

Batch
 Code

رقم الدفعة

keep
 away from sunlight

يُحفظ بعيدًا
عن أشعة الشمس

keep dry

يُحفظ جافًا

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

ُمعقم باستخدام أكسيد
اإليثيلني

Manufacturer

InVitro
 USE BYتاريخ انتهاء الصالحية  Diagnostic Medical Device

date
 of manufacture

تاريخ التصنيع

consult
 instructions for use

ات ّبع إرشادات
االستخدام

DO
 NOT REUSE

جميع املعلومات والصور الواردة يف هذه الوثيقة صحيحة اعتبا ًرا من  15يناير .2021
اإلصدار 1.3.1

الجهة املُ ص ِّنعة

Do
 Not Use If Package Is Damaged

يُحظر استخدام املنتج إذا
كانت العبوة تالفة

جهاز طبي تشخييص
لالستخدام يف املخترب
يُحظر إعادة االستخدام

⚠

تحذير ،يُرجى االطالع عىل
اإلرشادات

