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COVID-19 Community Testing Centre

مويلا كروضحل اًركش

 ةقطنملا يف صاخشألا ىلع فرعتلا يف اندعاستس
 19-ديفوك ضارعأ مهيلع رهظت ال نيذلا ةيلحملا
 .مهملع نود سوريفلا اورشني نأ نكميو نودعم مهنكلو

 فقوو سوريفلا لاقتنا عنم يف اذه اندعاسيس
.هراشتنا

صحفلا ءارجإ

.يبناجلا قفدتلا رابتخا مويلا هنورجت يذلا صحفلا ىلع قلطُي

 ،فتاه كيدل نكي مل اذإ .لومحملا كفتاه مادختساب ليجستلا مكنم بلطنس
.ليجستلا يف كدعاسن فوسف

 ءارجإ ةيفيك لوح تاميلعت ىقلتتس ثيح ةروصقم ىلإ كهيجوت متيسو
.صحفلا

 ىلعأو نيتزوللا نم ةحسم ذخأ قيرط نع كسفنب صحفلا ءارجإب مق
 اهذخأيس يذلا نيفظوملا دحأل اهطعأو بوبنأ يف ةحسملا عض .كفنأ

.اهليلحتل
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صحفلا ءارجإ دعب
جئاتن ىلع لصحت ىتح كانه ءاقبلاو ةرشابم لزنملا ىلإ ةدوعلا ىجري  

ىتح ىرخأ ةطشنأ يأب مايقلا وأ قوستلل باهذلا مدع ىجري .صحفلا  
صحفلا جئاتن ىقلتت .

دقو اًبيرقت  نيتعاس نوضغ يف صحفلا جئاتن ىقلتت فوسو  
رثكألا تاقوأ يف لوطأ اًتقو قرغتسي دق وأ كلذ نم لقأ تقو دعب نوكي  

اًماحدزا .

زكرم ىلإ ةدوعلا كيلع بعصلا نم ناك اذإ وأ لومحم فتاه كيدل نكي مل اذإ  
يف راظتنالا لمعلا قيرف ءاضعأ دحأ كنم بلطي فوسف ،صحفلا  

دحأ كربخي ىتح ةقطنملا هذه يف راظتنالا ىجري .ةصصخملا ةقطنملا  
صحفلا جئاتن ىقلتتسو .كصحف جئاتنب لمعلا قيرف ءاضعأ  

كب ةصاخلا .

ةيبلس" صحفلا جئاتن تناك اذإ "

اذهو .رابتخالا تيرجأ امدنع اًيدعم نكت مل كنأ لمتحملا نم هنأ ينعي اذه  
الو لبقتسملا يف 19-ديفوك سوريفب باصت نل كنأ ينعي ال  
كيلع نيعتي لازي ال .سوريفلل نضاح نوكتل ةصرف كانه لازت  

لزنملا يف ءاقبلا كلذ يف امب ةينطولا تاداشرإلا عيمج عابتا  
يدسجلا دعابتلاو .

كتدعاسم ىلع ىرخأ ةرم اًركش .
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"ةلطاب" صحفلا جئاتن تناك اذإ

فوسو .ةيبلس مأ ةيباجيإ تناك اذإ ام ديدحت اننكمي ال هنأ ينعي اذه  
اذه صحفلا زكرم يف نكمم تقو برقأ يف رخآ صحف ءارجإ ىلإ جاتحت .

صحفلا ةجيتن فرعُت ىتح كسفن لزع ىلإ جاتحت فوس .

يتاذلا لزعلاب كتبلاطم متتسف ،ةعباتم رابتخا ءارجإ مدع ترتخا اذإ .

ةيباجيإ" صحفلا جئاتن تناك اذإ "
ىمسي ام ءارجإ كنم بلطنسو يدعم نوكت نأ لمتحملا نم هنأ ينعي اذه  

لسلستملا زاريميلوبلا لعافت رابتخاب  (PCR) ةجيتن ديكأتل  
ةيباجيإلا صحفلا .

فشكلل رابتخا قدأ لسلستملا زاريميلوبلا لعافت رابتخا ربتعي  
نع ىلوألا صحفلا جئاتن تيقلتو لزنملا يف تنك اذإف .ىودعلا نع  

كب لاصتالاب انقيرف ءاضعأ دحأ موقيسف ،ةيصن ةلاسر قيرط  
لعافت رابتخا رابتخا ءارجإل صحفلا زكرم ىلإ كتدوع بيترتل  

ةيباجيإلا ةجيتنلا ديكأتل ،لسلستملا زاريميلوبلا .

ضعب يف - لسلستملا زاريميلوبلا لعافت رابتخا انل رهظيس  
ةيباجيإ ةجيتن ىطعأ عرسألا يبناجلا قفدتلا رابتخا نأ - نايحألا  

رمألا نإف اذل ،كلذل اًرطضم نكت مل اذإ كسفن لزعت نأ كديرن الو .ةئطاخ  
لقنلا لئاسو مادختسا مدع كنم عقوتن .يناثلا صحفلل ةدوعلا قحتسي  
ىلإ ةدوعلل ةدعاسملا ميدقت اننكمي .صحفلا زكرم ىلإ كتدوع دنع ماعلا  

رمألا مزل اذإ عقوملا .

لعافت ةجيتن ةفرعم متي ىتح يتاذلا لزعلا كيلع نيعتيس  
متتسف ،ةعباتم رابتخا ءارجإ مدع ترتخا اذإ .لسلستملا زاريميلوبلا  

يتاذلا لزعلاب كتبلاطم .

يف ةحاتم هذه لسلستملا زاريميلوبلا لعافت رابتخا ةجيتن نوكتس  
ةعاس 48 يلاوح .
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 كيدل لسلستملا زاريميلوبلا لعافت رابتخا ناك اذإ
"اًيباجيإ"

لعافت رابتخا خيرات نم مايأ ةرشع ةدمل كسفن لزع كيلع بجي  
لسلستملا زاريميلوبلا .

ةيامحلاو صحفلا مسق كب لصتيس  (Test and Protect) كلذ دعب  
مهعم تلماعت امبر ةقيثو تاقالع يأ ديدحت كنم بلطيو .

كب ةلصلا يقيثو نيرخآ صاخشأ يأو كترسأ يف درف لك جاتحيس  
زاريميلوبلا لعافت رابتخا خيرات نم مايأ 10 ةدمل يتاذلا لزعلاب  

لسلستملا .

لسلستملا زاريميلوبلا لعافت رابتخا ناك اذإ  
اًيلبس" كيدل "

ال اذهو .رابتخالا تيرجأ امدنع اًيدعم نكت مل كنأ لمتحملا نم هنأ ينعي اذه  
لازت الو لبقتسملا يف 19-ديفوك سوريفب باصت نل كنأ ينعي  

عيمج عابتا يف رمتست نأ بجي .سوريفلل نضاح نوكتل ةصرف كانه  
يدسجلا دعابتلاو لزنملا يف ءاقبلا كلذ يف امب ةينطولا تاداشرإلا .

معدلاو يتاذلا لزعلا نع تامولعم
.ىرخأ لزانم لوخد مدع عم ،تقولا لاوط لزنملا يف ءاقبلا ينعي يتاذلا لزعلا
هجولل ًءاطغ يدترت تنك ول ىتح ،رجاتملا ىلإ بهذت ال•
ةناضحلا وأ ةسردملا ىلإ بهذت ال•
ةهزن يف بلكلا ذخأت ال•
قوستلا بلجل ،لاثملا ليبس ىلع ،كلزنم ىلإ يتأي دحأ عدت ال•
.كترسألو كل يفاضإ معد ىلإ ةجاحب كنأ يتاذلا لزعلا ينعي دق
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صحفلا زكرم يف معدلا

ةيلمعلا ةدعاسملا ميدقتل عقوملا يف صصختم لمع مقاط رفوتي .

عاونأ ىلع لوصحلا نأشب ةروشملا ميدقتل نيحاتم نوفظوملا نوكيس  
كلذ يف امب يلاملا معدلا نم ةفلتخم :

• ءانثأ ةيساسألا كتاجايتحا ةيبلتل ةيلام ةدعاسم - يتاذلا لزعلا معد حنم  
لمعلا ىلع رداق ريغ نوكت امدنع يتاذلا لزعلا

• يتاذلا لزعلا معد حنم ريياعم يفوتست ال تنك اذإ - تامزألا حنم

• فياف سلجم نم ةقشملا ةحنم

طخ ىلإ لوصولا يف كتدعاسم نيفظوملل نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  
ديفوك عمتجم ةدعاسم  (COVID Community) ةعاسلا رادم ىلع حاتملا  

عوبسألا مايأ لاوط .

ديفوك عمتجم ةدعاسم طخ  - 0800952 0330
ينورتكلإلا ديربلاب وأ  - covid.communityhelpline@fife.gov.uk

ةيلقعلا ةحصلا ةيهافرو ليومتلاو ةيودألاو ماعطلا ءارشل معدلا رفوي اذه .

ةرشابم لزنملا ىلإ ةدوعلا نم نكمتت ىتح اًضيأ ماعطلا تاوبع رفوتتس  
تادادمإلا ىلع لوصحلل رجاتملا ىلإ لوصولا نأشب قلقلا ىلإ ةجاحلا نود .

بتكم نم راسفتسالا ىجريف ،ةدعاسملا نم عونلا اذه ىلإ ةجاحب تنك اذإ  
ةيرس معدلا عاونأ عيمج نوكت .معدلا لابقتسا .
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ةيسيئرلا معدلا طباور
ةرايزب لضفتف ،ةيلقعلا كتحص نأشب اًقلق تنك اذإ  

عقوم

clearyourhead.scot
ةرايزب لضفتف ،ةيلقعلا كلفط ةحص نأشب اًقلق تنك اذإ  

عقوم  parentclub.scot
ىلع لصتاف ،يلزنملا فنعلا نم اًررضتم تنك اذإ  0800 

عقوم ةرايزب لضفت وأ 1234 027  sdafmh.org.uk 



 صحفلا جمانرب لوح تامولعملا نم ديزمل
 ةرايزب لضفت ،انب صاخلا يعمتجملا
 عقوم

www.nhsfife.org/communitytesting 
 ىلإ ثدحتلا ىجري ،ةلئسأ ةيأ كيدل ناك اذإ
.نيفظوملا دحأ

أدبي يشفتلا فقو
اًعيمج اَّنم


