
  لنساء واألشخاص الداعمین بشأن   تعلیمات ل
 )19-إجراء اختبارات الكشف عن فیروس كورونا (كوفید 

 لھن) للنساء ولألشخاص الداعمین 19-النصائح ذات الصلة بإجراء اختبارات الكشف عن فیروس كورونا (كوفید

 لماذا نحتاج إلى إجراء االختبارات؟
إلجراء اختبار الكشف عن  -الذین یحضرون برفقتھن-حرًصا على سالمة الجمیع، من الُمھم للنساء أن یخضعن مع األشخاص الداعمین 

ى كل المصابین حیث ال یظھر لد -قبل الحضور إلى كشف األمومة؛ إذ یضمن االختبار عدم إصابة أي منكم بالعدوى  19-فیروس كوفید
، فعندئٍذ 19-أعراض اإلصابة، ومع ذلك ما زال بإمكانھم نقل الفیروس لآلخرین. وإذا ثبت لدینا إصابتكم بفیروس كوفید 19-بفیروس كوفید

 یتعین علینا التأكد من حصولكم على الرعایة المناسبة المطلوبة.

 كیف یُجرى االختبار؟
ح أدناه) یمكنكن من خاللھ طلب عندما تُجرون اتصاًال من أجل حجز موعد  الكشف األول، سنُرسل إلیكن رسالة نّصیة تتضمن رابًطا (ُموضَّ

إجراء اختبارات التدفق الجانبي ألنفسكن وللشخص الداعم لكن عبر الموقع اإللكتروني الحكومي. وسوف تُرَسل مجموعة االختبار إلى عنوان 
 أیًضا في اإلبالغ عن نتائجكن.منزلكن؛ علًما بأنكن ستستخدمن الرابط المذكور 
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 االختبار والعزل الذاتي
ح طریقة إجراء االختبار. وی نبغي إجراء اختبارات التدفق الجانبي ألنفسكن وللشخص الداعم الذي تحتوي مجموعة االختبار على نشرةٍ تُوّضِ

 یقع علیھ اختیاركن مرتین في األسبوع طوال مدة الحمل وحتى الموعد الذي تصرفكن فیھ ممرضة التولید من رعایتھا بمجرد والدة الطفل. إذا
د لكن موعٌد للكشف، فیُرجى إجراء االختبار ألنفسكن وللشخص الداعم  لكن في الیوم المقرر للكشف (قبل الحضور). ال یزال إجراء ُحّدِ

؛ حیث یتیح لنا ذلك الحفاظ على سالمة مرضانا وفریق 19-االختبار أمًرا ضروریًا، حتى في حالة الحصول على اللقاح ضد فیروس كوفید
ي؛ حیث تتلقون بعد ذلك رسالة نّصیة تؤكد النتائج. العمل لدینا على حٍد سواء. یجب اإلبالغ عن جمیع النتائج عبر الموقع اإللكتروني الحكوم

ا إذا  إذا كانت نتیجة االختبار سلبیة، فیجب تقدیم الرسالة النّصیة الُمرَسلة إلیكن إلى ُمقدم الرعایة الصحیة عند الحضور إلى موعد الكشف. أمَّ
كن الخضوع للعزل الذاتي. یُرجى عدم الحضور إلى موعد إیجابیة، فیتعین على أفراد أسرت 19-كانت نتیجة اختبار الكشف عن فیروس كوفید

بحیث یمكننا وضع خطة لكیفیة تقدیم الرعایة في  0118 322 7304الكشف. وبدًال من ذلك، یجب علیكن االتصال بخط الفرز على الرقم: 
ر إلى الموعد. وبدًال من ذلك، یجب علیھ المرحلة التالیة. إذا كانت نتیجة اختبار الشخص الداعم لكن إیجابیة، فلن یكون بإمكانھ الحضو

ل أن  الترتیب إلجراء اختبار مسحة عبر الموقع اإللكتروني الحكومي. ویمكن ألحد األشخاص الداعمین لكن حضور الموعد بدیًال عنھ، ویُفضَّ
 یكون ذلك بعد إجرائھ الختبار التدفق الجانبي.

في األشھر الثالثة األخیرة، فلن  19-یجابیة في اختبار الكشف عن فیروس كوفیدفي حال تسجیلكن أو تسجیل الشخص الداعم لكن نتیجة إ
 یصیر باإلمكان إجراء اختبار التدفق الجانبي. ومع ذلك، ما زال بإمكانكن الحضور في المواعید المقررة وسوف نحرص على االلتزام بتدابیر

 التباعد الجسدي وارتداء أدوات الوقایة الشخصیة.
حالي، یمكن لألشخاص الداعمین حضور فحوصات الموجات فوق الصوتیة ومواعید الكشف على الجنین ودخول المستشفى في وفي الوقت ال

ة حاالت الطوارئ، مثل دخول المستشفى عند الوالدة وزیارة أجنحة ما بعد الوالدة / قسم الرعایة الخاصة؛ علًما بأننا نُجري مراجعة منتظم
 ) في إنجلترا.NHSا إلرشادات ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (لحضور األشخاص الداعمین وفقً 

 جزیل الشكر لكم على تعاونكم معنا في الحفاظ على سالمتكم وسالمة مجتمعنا.
 ممتازة كثیرة الموارد ھادفة ُمراعیة للمشاعر

تایلور (كبیرة فریق التمریض) ولورا إتریدج (قائدة ، كیري 19-تعلیمات للنساء واألشخاص الداعمین بشأن إجراء اختبارات الكشف عن فیروس كوفید
 1 2023مایو  . تاریخ المراجعة التالیة:2021فریق المجتمع) مایو 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

