إجراء فحص فيروس كورونا
(19ـ coronavirus )COVIDفي المنزل
صا على سالمة عائلتك وأصدقائك و ُمجتمعك ،قُم بإجراء فحص فيروس
حر ً
كورونا (19ـ coronavirus )COVIDـ أكانت لديك أعراض أم ال.
يمكنك اآلن إجراء فحص فيروس كورونا (19ـ coronavirus )COVIDبنفسك في منزلك .وهذا الفحص هو لألشخاص الذين
بلغوا  ١٦سنة من العمر وما فوق.
تتضمن هذه الرزمة:
☐ استمارة التسجيل
☐ تعليمات للقيام ذاتيًا بجمع عناصر فحص فيروس
(19ـcoronavirus )COVID
كورونا
☐ رزمة الفحص لفيروس (19ـ:Coronavirus )COVID
مسحة ،ضاغطة اللسان ،كيس العيّنة
إتبع التعليمات بخصوص قيامك بإجراء فحص فيروس
كورونا (19ـ coronavirus )COVIDبنفسك في المنزل.

كيف ستتم عملية جمع وأخذ الفحص؟
عليك تخزين عينتك لفحص (19ـ coronavirus )COVIDفي
الكيس ال ُمرفق المخصص للعيّنة.
يمكنك بعد إتمامك الفحص إما تسليمه باليد إلى مسؤول معني
بالفحص في المجتمع أو إتصل بالرقم  1300 13 44 88ما
بين  ١١صبا ًحا و  ٧مسا ًء وتقديم المعلومات التالية :االسم،
العنوان ،رقم اإلتصال ،عدد الرزمات التي ست ُجمع والمكان
الذي ست ُؤخذ منه.
إذا إحتجت ألن تُرسل إلى منزلك رزمات أخرى من
الفحص ،الرجاء اإلتصال بالرقم  1300 13 44 88وإعطاء
عنوانك وعدد الرزمات المطلوبة.

كيف ومتى سأحصل على نتائج فحصي؟
ستُرسل إليك نتائج فحصك برسالة نصية قصيرة ()SMS
على الرقم الهاتفي الذي زودتنا به وقد يستغرق هذا األمر
أربعة أيام.
وإذا كنت ما تزال تنتظر نتيجة فحصك بعد مرور خمسة
أيام ،الرجاء حينئذ اإلتصال بخط فيروس كورونا الساخن
على الرقم .1800 675 398

ي البقاء في المنزل أثناء إنتظاري
هل يجب عل َّ
لنتيجة فحصي؟
صا لفيروس كورونا
إذا كانت لديك أعراض وأجريت فح ً
(19ـ ،coronavirus )COVIDيجب عليك البقاء في المنزل إلى
أن تستلم نتائج فحصك.
إن أعراض فيروس كورونا (19ـ ،coronavirus )COVIDهي
سعال ،ألم في البلعوم ،رشح من األنف ،قشعريرة
ال ُحمى ،ال ُ
تعرق ،ضيق في التنفُس ،فقدان حاسة الشم أو الذوق.
أو ُّ
ي من األعراض ،فلن يترتَّب عليك البقاء
وإذا لم تكن لديك أ ّ
في المنزل لحين استالمك نتيجة فحصك.

تذكَّر أهمية الحفاظ على مسافة تفصلك عن اآلخرين ـ ال مصافحة أو عناق أو قبالت.
حافظ على النظافة وقواعدها.
لإلطالع على المزيد من المعلومات عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على السالمةُ ،زر .www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
إذا كنت بحاجة لمترجم شفهي/فوري إتصل بخدمة الترجمة  TIS Nationalعلى الرقم .131 450

للحصول على معلومات بلغات أخرى.
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