
 

 

 

 

    
 

حجز زيارة إلى أحد ا
مواقع االختبار إلجراء 

االختبار اليوم عن طريق 
. 119االتصال بالرقم 

اطلب مجموعة اختبار 
منزلية إذا لم تتمكن من 

 الوصول إلى موقع
االختبار

عزل يجب عليك 
 تحصلحتى نفسك 

 نتائجك على

ب أن يبقى كل يج
شخص تعيش معه في 

المنزل أيًضا حتى 
 تحصل على نتائجك

نتائجك  حصل علىست
عبر البريد اإللكتروني أو 

 الرسائل النصية أو

 مكالمة هاتفية

 

 

 ...االختبار، ما الذي ينبغي القيام به بعد ذلك إجراء بعد
 

 

 

إذا كانت نتيجة 
االختبار سلبية، يُمكنك 

التوقف عن عزل 
نفسك

إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية 
أيام  10لمدة  اعزل نفسك ذاتيًا، 

 .على األقل

أنه يجب  يعني العزل الذاتي
عليك عدم مغادرة المنزل ، وهو 
مطلب قانوني إذا كانت نتيجة 

االختبار إيجابية

يجب أن يبقى كل شخص 
تعيش معه في المنزل 

من اليوم يوم  10لمدة 
األول الذي شعرت فيه 

بالتوعك و الضعف، حتى 
لو كانوا يشعرون بصحة 

 جيدة

ضع في اعتبارك أنه 
يجب أن تحاول 
ك االبتعاد عن أولئ

 الذين تعيش معهم

 

 

          
 

سيتم االتصال بك عن 
طريق الرسائل النصية 
أو البريد اإللكتروني أو 
الهاتف وسيُطلب منك 

تقديم معلومات حول أي 
شخص كنت قريبًا منه 

مؤخًرا

بإبالغ جامعتك /  قم
المدرسة صاحب العمل / 

بأن نتيجة اختبارك 
 إيجابية

نظف األشياء واألسطح 
التي تلمسها كثيًرا ، 

واغسل يديك ودع الهواء 
النقي يدخل إلى منزلك 

 قدر اإلمكان

إذا أظهر أي شخص في 
منزلك عالمات أو 

أعراض ، فيجب أن يبدأ 
في العزلة ويجب أن 

يُجري االختبار

       
 
  

في حالة الطوارئ 999إذا ساءت األعراض الموجودة أوعلى  111اتصل بخدمة الصحة الوطنية   

 
 

 هل ستواجه صعوبة في العزلة بسبب عدم قدرتك على العمل؟
جنيه إسترليني لدعمك  500قد تكون مؤهالً للحصول على مبلغ 

 خالل فترة العزلة. يتوفر مزيد من المعلومات على
-and-www.leeds.gov.uk/coronavirus/people

 .communities 

هل تحتاج إلى مساعدة في التسوق أو الحصول على األدوية أو 

 ترغب في تلقي مكالمة هاتفية للتحقق من حالتك؟

 نحن هنا للمساعدة، 

  0330 376 0113اتصل على الرقم 
 مساءً  5حتى صباًحا  9من اإلثنين إلى الجمعة ، من الساعة 
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 ...19ماذا تفعل إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد 

http://www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-communities
http://www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-communities

