وقاية نفسك واآلخرين من فيروس كورونا

كيف ُتري الفح�ص

إن إجراء الفحص على نطاق واسع مسألة هامة في ُّ
تعقب وإبطاء إنتشار كوفيد ـ .19

يُوصى لألشخاص الذين لديهم أيّ من األعراض التالية إجراء
فحص كوفيد ـ :19
التعرق
الحمى وتشمل القشعريرة أو
•
ُّ
الحمى (أو مؤشرات ُ
ُ
ليال)ً
• رشح من األنف
• ُسعال
• ألم أو َّ
حكة في البلعوم
• ضيق ُّ
التنفس ،أو
• فقدان حاسة الذوق أو الشم.
كثيرا أو واجهت صعوبة في ُّ
التنفس إتصل
إذا تده َّور وضعك
ً

بالرقم ثالثة أصفار ( )000واطلب اإلسعاف.

وحرصا منهم على حماية أنفسهم عندما يختلطوا بك عن قرب،
ً
يرتدي موظفو العناية الصحية األجهزة الواقية بما فيها كمامة
الوجه والنظارات الواقية.

أين أذهب إلجراء الفحص؟

رغم أن بعض مراكز الفحص تتطلَّب إجراء حجز لذلك ،لكن
هناك عدد محدود من المواقع التي توفر الفحص عبر حضورك
بالسيارة وبدون حجز (راجع الجدول أدناه).
سيتوافر فحص كوفيد ـ  19للمجتمعات في المناطق الريفية
والجهوية من خالل عيادات الفحص الجوالة.
لحجز موعد للفحص اتصل بالخط الساخن للصحة العامة على
الرقم.1800 671 738 :

ماذا يتطلَّبه إجراء الفحص؟

يتطلَّب فحص كوفيد ـ  19قيام أحد موظفو العناية الصحية بأخذ
عينات من خالل مسحة تؤخذ من أنفك وأخرى من البلعوم.
وتُرسل المسحتان إلجراء اإلختبار عليهما.

الموقع

التاريخ/الوقت

الحجز

Burnie
)37 Marine Terrace (Portside

عصرا
صباحا ـ 3،30
8،30
ً
ً
يوميًا

داع للحجز
ال ٍ
الفحص وأنت داخل مركبتك.

Devonport East Devonport
Recreation Centre
 John Streetالمدخل من

ظهرا
صباحا ـ ٢،٣٠
٧،٣٠
ً
ً
يوميًا

داع للحجز
ال ٍ
الفحص وأنت داخل مركبتك.

Hobart

متواصل

الحجز ضروري ـ اتصل بالخط الساخن للصحة
العامة على الرقم1800 671 738 :

Launceston
246-248 Wellington Street

عصرا
صباحا ٣،٣٠ -
٨،٣٠
ً
ً
يوميًا

داع للحجز.
ال ٍ
الفحص وأنت داخل مركبتك.

َّ
إطلع على آخر المستجدات

www.coronavirus.tas.gov.au

َّ
إطلع على آخر المستجدات.

www.coronavirus.tas.gov.au

عيادات حكومة تسمانيا لفحص كوفيد 19
توفر عيادات حكومة تسمانيا لفحص كوفيد  19خدمات أخذ العينات
فقط (الفحوصات) .وال يق ِّدم العاملون في هذه العيادات التقييم
الصحي (الكشف الطبي) أو إدارة األعراض (العالج).
تظهر النتائج عادة خالل  48ساعة من اإلختبار.
ستقوم هذه العيادات بفحص األطفال دون  18سنة.
إن هذه العيادات مجانية وتشمل خدماتها األشخاص الذين ليس لديهم
تغطية مديكير.

هل لديك إعاقة قد تمنعك من إجراء الفحص؟
الرجاء إخطار طبيبك العام أو الخط الساخن للصحة العامة إذا كنت
تواجه صعوبة في الوصول إلى العيادات كي تتم إحالتك إلى العيادة
المناسبة لوضعك أو الترتيب إلجراء فحص بديل.

اإلنتقال إلى موعد فحصك
من األهمية بمكان وقاية اآلخرين.
إذا كنت ستُجري الفحص ألنه لديك أعراض وهناك إرتفاع في
خطر اصابتك بكوفيد ـ  ،19الرجاء عدم االنتقال إلى عيادة الفحص
بالباص أو التكسي أو خدمة نقل مشتركة مع اآلخرين.
إن األشخاص األكثر عرضة لخطر االصابة بكوفيد ـ  19يشملون:
ُّ
التحقق منها خالل الـ  14يو ًما الماضية
• ُمخالط وثيق إلصابة تم
مؤخرا إلى خارج تسمانيا خالل الـ 14
• األشخاص الذين سافروا
ً
يو ًما الماضية
• العاملون في قطاع الصحة أو العناية بالمُسِ ن الذين لديهم
أعراض.

أخبر طبيبك أو الخط
إذا لم يكن لديك وسيلة نقل خاصة بكِ ،
الساخن للصحة العامة بذلك عندما تُح ِّدد موعدك واطلب
المساعدة للوصول إلى عيادة الفحص.
إذا كنت تُجري الفحص ألن لديك أعراض لكنك لست ضمن
دائرة الخطر المرتفع ،سيكون من األفضل حينئذ أن تنتقل
بسيارة خاصة لكن يمكنك اإلنتقال بالمواصالت العامة (باص،
تكسي أو مشاركة في النقل وما شابه).
عندما تكون في طريقك إلجراء الفحص:
• إذا كانت لديك كمامة إرتديها لحماية اآلخرين
• قبل مغادرة المنزل ،إحرص أنت واألشخاص المرافقين
لك على غسل إياديكم جي ًدا بالماء والصابون (أو فركها
بمادة ُمط ِّهرة كحولية األساس إذا كانت األيدي ال تبدو
متسخة للعيان)
تفصلك عن اآلخرين ال تقل عن 1،5
• حافظ على مسافة ُ
مترا
ً
َّ
السعال ضمن مرفقك أو في منديل
•
تذكر أهمية العطس أو ُ
ِّ
ورقي ونظف يديك بعدئذ
• إذهب مباشرة إلى عيادة طبيبك أو عيادة الفحص  -وال
تتوقف في طريق ذهابك أو عودتك من العيادة أو المركز.

معلومات لمن بحوزته تأشيرة الدخول المؤقتة
يقتصر استعمال معلومات فحص كوفيد ـ  19ألهداف الصحة
العامة فقط وال تأثير لها على وضعية تأشيرتك .إن اهتمامات
حكومة تسمانيا الوحيدة هي صحتك ومنع إنتشار كوفيد ـ .19
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