كيف يمكنني اإلبالغ عن نتيجة اختبار؟
اإلبالغ عن النتيجة (إيجابية أو سلبية أو باطلة) في كل مرة تقوم
فيها بإجراء اختبار التدفق الجانبي السريع COVID-19في
المنزل أو في العمل.

روابط مفيدة
رابط طلب االختبار
www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateralflow-tests

الصيدلية collect codes
https://test-forcoronavirus.service.gov.uk/collect-lateral-flowkits
االبالغ عن النتيجة
www.nhs.uk/conditions/coronaviruscovid19/testing/test-results/report-a-rapidlateral-flow-test-result/

Gateshead Covid Community Champion LFT/
فيديو يشرح طريقة االختبار LFD
https://youtu.be/bp6YSH3wb5A
كيفية الحصول على اختبارات سريعة منتظمة
يمكنك الحصول على مجموعات اختبار التدفق الجانبي السريع
ترسل إلى منزلك .اطلب مجموعات اختبار التدفق الجانبي
من GOV.UKالسريع
يمكنك الحصول على ما يصل إلى  2حزم من  7اختبارات
سريعة من صيدلية محلية.
إذا أعطيت الصيدلية ''collect codeعند التقاط االختبارات
 ،فهذا يساعد NHSعلى مطابقة بياناتك مع االختبارات.
تعرف على رموز جمع وكيفية الحصول على 'collect
'codeعلى. GOV.UK

كيف يمكنني إجراء اختبار التدفق الجانبي؟
ينطوي إجراء اختبار التدفق الجانبي على فرك برعم قطني
طويل (مسحة) فوق اللوزتين وداخل أنفك ،أو داخل أنفك فقط
(كال فتحتي األنف).
يتم غمس المسحة في محلول االستخراج .ثم يتم قطر هذا
المحلول على طرف اختبار الجهاز  ،مما ينتج رد الفعل الذي
يعطي النتيجة.
تعطي االختبارات نتيجة سريعة  ،حيث ال تحتاج العينة إلى
إرسالها إلى المختبر.

ما مدى دقة اختبارات التدفق الجانبي؟
تظهر األبحاث أن االختبارات السريعة دقيقة بنسبة .٪99.9
وهذا يعني أن فرصة الحصول على نتيجة إيجابية كاذبة
(حيث تظهر النتيجة إيجابية ولكنها في الواقع سلبية)
منخفضة للغاية.

كم مرة يجب أن أقوم باختبار التدفق الجانبي؟
يجب إجراء اختبار سريع مرتين في األسبوع (كل  3إلى 4
أيام) للتحقق مما إذا كان لديك الفيروس .إذا كان الناس
اختبار إيجابية والعزل الذاتي ،فإنه يساعد على وقف انتشار
الفيروس.
حتى لو تم تطعيمك  ،فال تزال هناك فرصة لتمرير
 ،COVID-19لذلك يجب عليك االستمرار في إجراء
االختبار بانتظام.

لماذا يتم تقديم اختبارات التدفق الجانبي؟
حوالي  1من كل  3أشخاص يعانون من  COVID-19ليس
لديهم أعراض ،لذلك فإن االختبار الذي يكتشف بسرعة هذه
الحاالت المخفية هو أداة إضافية مفيدة للغاية لمعالجة
الفيروس.

The Comfrey Project
LFD/ LFT Testing
اختبارات فحص التدفق الجانبي

The Comfrey Project Covid Vaccine Myths The
Comfrey Project contact information:
Website: www.thecomfreyproject.org.uk

Phone: 01914477801 Mobile: 07795320706

بلدية القتيسهد معلومات الكوفيد :19
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions
استخدم خيار االستماع والترجمة الموجود في الجزء السفلي
من أي صفحة ويب للمجلس البلدي القتيسهد
الستخدام أداة الترجمة.

تغلب على كوفيد نورث إيست:
تتوفر موارد الفيديو بلغات مختلفة
www.beatcovidne.co.uk

إذا كان االختبار إيجابي ،يجب العزل الذاتي

كيفية القيام باختبار سريع في المنزل
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 )6كيس من
البالستيك لوضع
النفايات و بقايا
التغليف
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 )5المسحة داخل
غالف محكم االغالق
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 )4أنبوب استخراج

 )3عبوءة عازلة
(استخراج السائل)

 )2شريط اختبار في
كيس من البالستيك
محكم األغالق

 )1حامل أنبوب
استخراج

ما تحتوي عليه مجموعة
اختبارLFD

نتائج اختبار التدفق الجانبي Lateral flow test results
( )1خط واحد بجانب  Cيظهر أنها نتيجة سالبة
( )2خطين  -يظهر خط بجوار  Cوخط آخر بجوار Tنتيجة اختبار إيجابية.
()3ال توجد خطوط أو خط واحد فقط بجانب  Tيعني أن االختبار باطل.
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المعلومات صحيحة اعتبارا من 01/12/2021
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