
 
 

 
إذا كنت بحاجة إلى ھذه الرسالة بخط سھل القراءة أو بطریقة برایل أو بلغات أخرى، فیرجى زیارة  

letter-england.nhs.uk/coronavirus/patient   أو االتصال بـengland.contactus@nhs.net 
 

  إلى:

  
 

NHS England and NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
London 
SE1 6LH 

 2022مارس  31
 

 

 معلومات مھمة حول عالجات فیروس كورونا

 تكون مناسبًا للعالج إذا أصبت بفیروس كورونا.  قدتُظھر سجالتك الطبیة حالیًا أنك  

تم تحدیثھا ألن الحكومة غیرت طریقة اختبار فیروس كورونا. اعتباًرا من  ربما تكون قد تلقیت نسخة من ھذه الرسالة من قبل.
، یجب التحقق من أعراض فیروس كورونا باستخدام اختبارات التدفق الجانبي، ولیس اختبار تفاعل البولیمیراز أبریل 1

 .PCRالمتسلسل 

 توضح ھذه الرسالة ما یلي: 
 یجب إجراء اختبارات التدفق الجانبي في المنزل .1

یجب علیك اإلبالغ عن نتیجة االختبار   مھم:یجب علیك إجراء اختبار إذا كانت لدیك أعراض فیروس كورونا.  .2
 الخاصة بك.  

  بشأن العالجات. NHSإذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة، فسوف تتصل بك  .3

 www.nhs.uk/CoronavirusTreatmentsللمزید من المعلومات قم بزیارة: 

 لماذا نرسل لك ھذه الرسالة؟ 

درس خبراء الصحة الظروف الصحیة التي تجعل الناس أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورونا. تم االتفاق على تلك  
 المملكة المتحدة.   الظروف من قبل كبار المسؤولین الطبیین في

تكون   قدنتواصل معك ألن سجالتك الطبیة تظھر حالیًا أن لدیك حالة أو أكثر من ھذه الحاالت الصحیة. ھذا یعني أن العالجات 
 مناسبة لك إذا أّكد االختبار أنك مصاب بفیروس كورونا. 

 یمكن أن تمنعك ھذه العالجات من اإلصابة بمرض خطیر ویجب أن تُعطى بسرعة بعد أن تبدأ األعراض في الظھور.

 
 یجب إجراء اختبارات التدفق الجانبي في المنزل  .1
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) حزمة واحدة من اختبارات The UK Health Security Agencyسترسل لك وكالة األمن الصحي في المملكة المتحدة (
أبریل. استخدمھا فقط إذا ظھرت علیك األعراض. إذا نفدت الحزمة، یمكنك طلب المزید من   12انبي بحلول التدفق الج

tests-flow-lateral-rapid-coronavirus-https://www.gov.uk/order 119رقم أو عن طریق االتصال بال. 

یمكنك استخدام أیة اختبارات التدفق الجانبي التي توفرھا الحكومة. االختبارات التي تم شراؤھا من متجر ال یمكن تسجیلھا حالیًا 
 ولن یتم االتصال بك بشأن العالج إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة باستخدام ھذه االختبارات.  119أو  GOV.UKعبر 

إذا    PCRمسبقًا، فیمكنك االحتفاظ بھ. قد یُطلب منك إجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل   PCRإذا تم إرسال اختبار 
 . NHSتلقیت عالًجا من 

 یجب علیك إجراء اختبار إذا كانت لدیك أعراض فیروس كورونا .2

 إذا كانت لدیك أعراض فیروس كورونا، یجب إجراء اختبار التدفق الجانبي على الفور، حتى لو كانت األعراض خفیفة. 

یق  أو عن طر result-covid19-https://www.gov.uk/report علیك اإلبالغ عن النتیجة الخاصة بك من خالل یجب
 والرمز البریدي الخاص بك بشكل صحیح حتى یمكن االتصال بك.  NHS. من المھم تقدیم رقم 119االتصال بالرقم  

إذا كان اختبارك سلبیًا ولكن ال تزال لدیك أعراض، فیجب علیك إجراء اختبار آخر في كل یوم من الیومین المقبلین (ثالثة 
   اختبارات في المجموع على مدار ثالثة أیام). 

 بشأن العالجات  NHSإذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة، فسوف تتصل بك  .3
 

إذا لم باالتصال بك بشأن العالج.  NHSإذا كانت أي من اختبارات التدفق الجانبي إیجابیة وقمت باإلبالغ عن النتیجة، فستقوم 
، أو بطبیبك المتخصص 111الخاصة بك،  GPساعة من االختبار اإلیجابي، فاتصل بعیادة الـ    24یتم االتصال بك في غضون 

 (إذا كان لدیك واحد)، والذي یمكنھ إجراء إحالة عاجلة.

 تفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 Professor Stephen Powisالبروفیسور ستیفن بویس 

 National Medical Directorطني مدیر الطب الو
NHS England and NHS Improvement  

 
لمعلوماتك:   NHSالمزید من المعلومات حول كیفیة استخدام 

notice-www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency. 
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	توضح هذه الرسالة ما يلي:

