Coronavirus (Covid-19) Patient
اختبار المرضى

لماذا يتم اختباري لفيروس كورونا؟
ينتقل فيروس كورونا ،المعروف أيضا باسم  Covid-19،من شخص إلى آخر عن طريق االتصال الوثيق .وتشمل األعراض
الشائعة ؛ الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم .قد ال يكون لدى بعض األشخاص أعراض ولكن ال يزال بإمكانهم نقل العدوى إلى
آخرين.
يتم اختبار جميع المرضى عند دخول المستشفى بغض النظر إذا كانت لديهم أعراض  Covid-19ام ال .نحن نفعل ذلك للتحقق
مما إذا كان لديهم عدوى حالية حتى نتمكن من اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على سالمة مرضانا وموظفينا وزوارنا.

متى وأين سيتم فحصي؟
إذا كنت قد تم قبولك ،سيتم فحصك عادة في الجناح.
إذا كان اختبارك سلبيًا وكنت ال تزال في الـداخل ،سنفحصك مرة أخرى بعد  5أيام .هذا ألن هناك احتمال انك قد تكون محتضنا
الفيروس عند الدخول.

كيف سيتم فحصي؟
تؤخذ مسحة (برعم القطن) من الحلق واألنف .هذا االختبار غير مؤلم ،على الرغم من أنه يمكن أن يكون غير مريح ولكن
سيستغرق سوى بضع ثوان.

متى سأحصل على النتائج؟
سيتم إرسال المسحة الخاصة بك إلى المختبر والنتائج سوف تعود في  3-2أيام .إذا تم تسريحك قبل معرفة النتيجة ،سنتصل بك فقط
إذا كانت النتيجة إيجابية .إذا لم تكن قد سمعت أي شيء منا في غضون  4أيام يمكنك اعتبار أن االختبار سلبي.

ماذا يحدث بعد أن يتم فحصي؟
إذا تبين أن الفحص الذي قمت به يشير الى ان النتيجة إيجابية  ،فسيتم نقلك إلى جناح معين .إذا كانت النتيجة سلبية فأن الرعاية
الخاصة بك سوف تستمر كالمعتاد.
سيحتاج موظفونا إلى ارتداء معدات الحماية عند تقديم الرعاية :القفازات والمئزر والقناع واألقنعة حتى لو لم تكن لديك أعراض.

ما الذي سيحدث إذا كانت نتيجتي سلبية ولكنني كنت متصال مع
مريض كان اختبار الفيروس إيجابيا بالنسبة له؟
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نحن نتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع التعرض للفيروس ،على الرغم من انك كنت في المستشفى ،وهذا هو احتمال .سنبلغك إذا
كنت على اتصال مع مريض تبين فيما بعد أنه مصاب بـ Covid-19.
إذا كنت في المنزل ،وسوف نقوم بإعالمك وسوف تحتاج إلى العزل الذاتي لمدة  14يوما .يمكنك قراءة اإلرشادات الوطنية هنا:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-athomeguidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
إذا كنت ال تزال في المستشفى سيستمر في قياس حرارتك وأي أعراض اخرى لمدة  14يوما .عند خروجك من المستشفى يجب
أن تبقى تحت العزل الذاتي حتى  14يوما كاملة من العزلة قد انقضت قبل االتصال مع اآلخرين.

ماذا يمكنني أن أفعل لحماية نفسي واآلخرين؟
قم بحمل المناديل الورقية دائما معك واستخدمها عند السعال أو العطس .ثم قم برميها  ،وأغسل يديك ،أو استخدم المطهر
الكحولي.
قم بغسل يديك في كثير من األحيان بالماء والصابون ،وخاصة بعد استخدام وسائل النقل العام.
استخدم المطهر على شكل جيلي إذا لم يتوفر الصابون والماء.
تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيدين غير مغسولتين.
تجنب االتصال الوثيق مع األشخاص الذين هم ليسوا على ما يرام.

اذا كان لديك أي تعليقات حول هذه النشرة أو الخدمة التي تلقيتها يمكنك االتصال بـ:
//https:/www.cht.nhs.uk/contact-us/feedback

إذا كنت ترغب في هذه المعلومات في شكل آخر أو لغة اخرى فعليك االتصال أعاله.
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"إذااحتجتالحصولعلىهذهالمعلومةبشكلمغاير أومترجمةإلىلغةمختلفةفيرجىمنكاالتصالبالقسم
المذكورأعاله "
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