اقرأ كل هذا الدليل بعناية قبل أن تبدأ هذا االختبار.
قد يكون هذا األختبار مختلفا عن األختبار الذي أستخدمته من قبل.

دليلك خطوة بخطوة الي األختبار
الذاتي السريع (انتيجن)
Orient Gene Covid-19

هذه التعليمات الخاصة باالستخدام تتعلق ب األختبار الذاتي السريع (انتيجن)
) Orient Gene Covid-19 (GCCOV-502a-H7OGEفقط.
يوضح الدليل كيفية أختبار نفسك أو شخص أخر  ،COVID-19وأبالغ النتائج الي .NHS
تتوفر إصدارات اللغة البديلة بما في ذلك اللغة الويلزية و عروض الفيديو على
gov.uk/covid19-self-test-help
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ماذا تحتاج أن تفعل
الدليل الخاص بك خطوة بخطوة

اقرأ التعليمات وأتبع الخطوات بالترتيب الصحيح .يستغرق إعداد كل أختبار
حوالي  15دقيقة و سوف تكون النتائج جاهزة بعد  15دقيقة آخري.

نصيحة تتعلق بإجراء هذا االختبار
15

دقيقة
لإل عداد

إرشادات و تحذيرات عامة

محتويات هذا الكتيب
قسم

1

عنوان

هناك أرشادات مفيدة و نصائح و صناديق تحذيرية منتشرة على طول الدليل لمساعدتك .باتباع هذه التعليمات
خطوة بخطوة وبعناية ،سوف يكون لديك فرصة أفضل بكثير للحصول علي نتيجة جديرة بالثقة.

صفحة

جهز مكان اختبارك

6

أفحص محتويات مجموعة األختبار الخاصة بك

7

2

جهز األختبار الخاص بك

8

3

خذ عينة المسحة الخاصة بك

10

إجراء االختبار على شخص آخر

11

4

معالجة عينة المسحة

12

5

اقرأ النتيجة الخاصة بك

14

6

أبالغ النتيجة الخاصة بك

15

7

ماذا تعني النتائج الخاصة بك

16

8

أداء األختبار

17

9

تخلص من مجموعة األختبار الخاصة بك بطريقة آمنة 		

17

دون نتائج االختبار الخاصة بك

18

•

إذا كنت تعاني من نزيف باالنف خالل المسحة ،رجاء التوقف عن إجراء المسحة .ال يمكن أختبار المسحة.

•

لم يتم تصنيع المنتج من التكس المطاط الطبيعي ،ومع ذلك أن وجود أو أثار التكس المطاط الطبيعي في
المنتج كما تم تسليمه الي المستخدم النهائي ال يمكن تجاهله نهائيا.

•

احتفظ بمجموعة االختبار بعيدا عن متناول األطفال.

•

جميع مكونات المجموعة هي بنود تستخدم مرة واحدة فقط ما عدا حامل أنبوب االستخراج .ال تعيد
إستخدام أي من مكونات المجموعة المستخدمة مثل المسحات أو أنابيب االستخراج ،ما عدا حامل
انبوب االستخراج.

•

ال تخلط المكونات من علب مجموعات مختلفة .استخدم مكونات المجموعة المتوفرة في هذه
المجموعة فقط.

•

ال تستخدم كاسيت األختبار اذا كان قد تعرض الي مواد التنظيف المنزلية (بصفة خاصة المبيض) حيث أن
ذلك من الممكن أن يؤدي الي نتيجة غير صحيحة.

•

ال تقوم بإجراء األختبار تحت أشعة الشمس المباشرة ألن ذلك من الممكن أن يؤدي الي نتيجة خاطئة.

•

هذه المجموعات مصممة لإلستخدام األدمى فقط.

•

ال تتخلص من حامل انبوب االستخراج ،يمكن استخدامه مرة أخرى لجميع اإلختبارات.

نصيحة

حوالي  1من  3أشخاص مصابين  COVID-19ال يعرفون أنهم
مصابين بهذا المرض.
من خالل االختبار الذاتي ،نستطيع إبطاء االنتشار و نساعد في حماية األشخاص األكثر ضعفا في
عائالتنا و مجتمعاتنا.

2

•

خزن مجموعة األختبار في درجة حرارة الغرفة العادية أو في مكان بارد جاف ( 2درجة مئوية الي
 30درجة مئوية).

•

ال تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة وال تخزنها في الفريزر.

•

يجب إستخدام المجموعة في غرفة درجة حرارتها ما بين ( 15درجة مئوية الي  30درجة مئوية).
إذا كانت المجموعة مخزنة في منطقة درجة حرارتها أقل من  15درجة مئوية ،اتركها لمدة  30دقيقة
في درجة حرارة الغرفة العادية قبل اإلستخدام.
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حول هذا االختبار
لماذا يجب ان تقوم بإجراء االختبار الذاتي

لمن يناسب هذا األختبار

مجموعة األختبار الذاتي السريع (انتيجن)  COVID-19هي أختبار مسحة لألنف للتأكد اذا ما كنت معديا .يتم
اجراء هذا االختبار لألشخاص الذين لديهم أعراض و الذين ليس لديهم أعراض .ومع ذلك ،يجب عليك إتباع
االجراءات الوطنية للتحقق من نوع االختبار المناسب لك.

إذا كانت نتيجة اختبار  COVID-19ايجابية ،يجب عليك:
•

المساعدة في الحد من إنتشار المرض ،يجب عليك و على أسرتك إتباع اإلرشادات الحكومية الحالية:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

•

عليك بار شاد األشخاص الذين كنت علي إتصال وثيق بهم أو األماكن التي قمت بزيارتها في ال 48ساعة
األخيرة قبل بداية ظهور األعراض ،او من اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة التحليل اإليجابية في حالة عدم
وجود أعراض ،ال جراء أختبار إحتمالية أصابتهم بفيروس  .COVID-19اتبع دائما االجراءات المحلية و
الوطنية.

البالغين فوق سن 18

االختبار الذاتي واألبالغ،
بالمساعدة إذا لزم األمر.

اذا كانت نتيجة اختبار  COVID-19سلبية

المراهقون ما بين سن
 12-17سنة

قم باختبار نفسك و األبالغ
تحت أشراف شخص بالغ.
يمكن للشخص البالغ اجراء
االختبار ،عند الضرورة.

من المحتمل انك لم تكون معديا وقت إجراء االختبار .ومع ذلك ،فإن النتيجة السلبية لالختبار ال تضمن عدم
اصابتك بفيروس كورونا .يجب عليك اإلستمرار في أتباع األ رشادات الحكومية.

نصيحة
إذا كنت تعاني أنت أو طفلك/أطفالك من أعراض فيروس كورونا ( ،)COVID-19أو أصبت بفيروس
كورونا ( ،)COVID-19يرجي الرجوع الي أرشادات  NHSعبر اإلنترنت:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19
إذا كنت تعاني أنت أو طفلك /أطفالك من أعراض فيروس كورونا ( ،)COVID-19و تزداد الحالة سوء،
أو لم تتحسن أنت /طفلك/أطفالك بعد  7أيام ،رجاء زيارة خدمة  NHS 111عبر اإلنترنت:
 111.nhs.ukاذا لم يكن لديك أتصال باالنترنت أتصل  .NHS 111للطوارئ الطبية ،أتصل .999
ال تتاخر في الحصول على المساعدة ،اذا كنت تشعر بالقلق .ثق دائما في غرائزك.

4

األطفال تحت سن  12سنة

األطفال تحت سن  12سنة من العمر
يجب اختبارهم بواسطة شخص بالغ.
ال تجري األختبار اذا كنت ال تشعر
بالثقة الختبار الطفل .ال تستمر في
إجراء األختبار إذا كان الطفل يشعر
باأللم.

•

يستطيع األشخاص المعاقون بصريا إستخدام مجموعة أختبارنا ،ولكن من الممكن أن يكونوا في حاجة الي
المساعدة.

•

هذا األختبار ال يناسب األشخاص المعرضين لنزيف األنف ،أو األشخاص الذين خضعوا لجراحة في الوجه
أو الرأس خالل أخر  6أشهر ماضية.

كم مرة يمكنك اجراء االختبار

قد يختلف عدد مرات االختبار طبقا لظروفك و االرشادات المحلية أو الوطنية.

أين يمكنك الحصول على دعم أضافي

يمكنك الحصول علي المزيد من المعلومات عن االختبار الذاتي في:
gov.uk/covid19-self-test-help

يشير الكتيب فقط الى األختبار الذاتي السريع (انتيجن) GCCOV-502a-H7OGE :Orient Gene Covid-19

يشير الكتيب فقط الى األختبار الذاتي السريع (انتيجن) GCCOV-502a-H7OGE :Orient Gene Covid-19

أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى NHS

أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى NHS

5

 .1جهز مكان أختبارك
سوف تحتاج إلى:
• مؤقت مثل ساعة أو منبه
• مناديل ورقية
• مرآة
• منظف أسطح
• معقم لأليدى أو صابون ومصدر للمياه الدافئة

تحقق من محتويات المجموعة الخاصة بك
4

1

اقرأ تعليمات هذا الدليل بعناية.
يمكنك أيضا مشاهدة فيديو اختبار المسحة عبر
اإلنترنت ،اذا كنت بحاجة الى المزيد من المساعدة:
gov.uk/guidance/covid-19-self-testhelp

2

قبل بدء األختبار مباشرة ،قم بترتيب و تنظيف و
تجفيف سطح مستوي لوضع مجموعة األختبار عليه.
هذا لتجنب تلويث األختبار.

يجب ان تجد التالي في صندوق االختبار الخاص بك:

مسحة معقمة في غالف محكم
األغالق ()x7

كاسيت األختبار في حقيبة
محكمة األغالق ()X7

أنبوب االستخراج مع المخزن
()X7

غطاء القطارة ()x7

أغلق الشنطة ()x7
استخدمها كشنطة للنفايات

حامل انبوب االستخراج
( 1Xيمكن أعادة استخدامه)
(ال تقوم بالتخلص منه)

نصيحة

3

20
ثانية

6

أغسل يديك جيدا لمدة  20ثانية مستخدما الصابون و
المياه الدافئة أو معقم اليدين.
إذا كنت تقوم بإجراء األختبار ألكثر من شخص واحد
وتقوم باعادة أختبار باطل ،نظف السطح وأعد غسيل
يديك بين كل أختبار .هذا لتجنب تلويث األختبار.

ماذا تفعل في حالة تلف شئ ما او كسره أو فقده
إذا الحظت تلف ،كسر أو فقد أى شئ ،رجاء عدم إستخدام مجموعة األختبار .يمكنك تقديم التغذية
المرجعية عن طريق االتصال بمركز إتصال العمالء .الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا الي
الساعة  11مساءا.
اتصال( 119 :مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط األرضية).
نحن نقدم الدعم بعدد  200لغة و لغة االشارة البريطانية.
إذا تعرضت لالذي من قبل جهاز ما ،االبالغ عن ذلك من الممكن أن يساعد األخرين ،رجاء زيارة
الرابط التاليcoronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk :
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 .2جهز األختبار الخاص بك
5

أحتفظ باالنبوب بعيدا عن وجهك ،قشر بلطف فيلم
الغلق الموجود على أنبوب االستخراج لتجنب أنسكاب
أي سائل.
انتباہ
يحتوي محلول االستخراج علي مواد حافظة
قد تسبب رد فعل حساسية لبعض األشخاص.
إذا لمس السائل الجلد أو العين ،قم بغسلهما
بالكثير من الماء .في حالة حدوث تهيج في
الجلد ،أحصل علي رعاية طبية.

تحذير
ال تعض فيلم أحكام الغلق الخاص بانبوب
االستخراج .تجنب تالمس سائل االستخراج
مع جلدك.

8

6

ضع أنبوب االستخراج الذي يحتوي على السائل داخل
حامل أنبوب االستخراج.

7

قم بنفث أنفك بلطف داخل منديل ورقي و تخلص منه
بعيدا في نفايات المنزل البعيدة .هذا لكي تتخلص من
المخاط الزائد .إذا كنت تقوم بإجراء االختبار لطفل/
شخص تابع ،ساعده على نفث أنفه ،كما هو مطلوب.

إذا كنت تساعد طفل/تابع لنفث أنفه ،يجب على كل
منكما غسل يديه جيدا لمدة  20ثانية ،أو استخدام معقم
األيدي.

20
ثانية

األمساك بالمسحة

9

أبحث عن المسحة المعقمة في المغلف المحكم
األغالق .حدد الطرف النسيجى الناعم للمسحة.

طرف المسحة

10

8

أغسل يديك جيدا لمدة  20ثانية بعد نفث أنفك،
مستخدما الصابون والماء ،أو معقم االيدي .هذا لتجنب
تلويث األختبار.

أنزع عبوة المسحة و اخرج المسحة برفق.
تحذير
ال تلمس طرف قطعة القماش الخاص بالمسحة
بيديك أو تلمس أي أسطح.
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 .3خذ عينة المسحة الخاصة بك
تحذير
رجاء التاكد من ازالة اي ثقوب لالنف أو مجوهرات مماثلة قبل المسحة.
إذا كنت تقوم بإجراء مسحة لطفل تحت سن  12سنة أو شخص يتطلب المساعدة ،أتبع الخطوات المذكورة فى
الصفحة رقم .11

إجراء االختبار على شخص آخر
يجب اجراء االختبار لألطفال تحت سن  12سنة بواسطة شخص بالغ .أتبع األ رشادات المذكور ة أدناه
عن كيفية تجهيز واختبار طفل أو شخص يتطلب المساعدة .يمكنك مشاهدة فيديو توضيحي فى:
 gov.uk/guidance/covid-19-self-test-helpإذا كنت تقوم باختبار طفل ،اظهر له مجموعة
األختبار و تحدث اليه عما سوف تفعله .إذا كان من الممكن ،أجلسه علي حجر شخص ما أو أجعل شخص ما
يمسك يديه .أطلب من الطفل أن يقوم بنفث أنفه في المنديل الورقي .تخلص من المنديل في سلة مغلقة.

أختبار نفسك
10

أمسح المسحة برفق حول الجدار الداخلي من أنفك فى حركة
دائرية  5مرات .تأكد من وجود تالمس بين طرف نسيج المسحة
وداخل فتحة األنف.

x5

ليست هناك حاجة ألستعمال القوة وال يجب عليك الدفع بعيدا في
فتحة أنفك.

11

x5

10

فتحة األنف األولى
ضع طرف النسيج الخاص بالمسحة داخل فتحة أنف واحدة فقط
(حوالى  2.5سم) ،تأكد من أن طرف نسيج المسحة موضوعة
داخل األنف  2.5سم داخل فتحة األنف األولي.

10

أمسح المسحة برفق حول الجدار الداخلي من أنفك فى حركة
دائرية  5مرات .تأكد من وجود تالمس بين طرف نسيج المسحة و
داخل فتحة األنف.

أمسح المسحة برفق علي الجدار الداخلي لفتحة األنف بحركة
دائرية  5مرات .ال توجد حاجة الي استعمال القوة وال يجب
عليك ادخال المسحة بعيدا في فتحة األنف ،تاكد من وجود
تالمس جيد بين طرف نسيج المسحة والجدار الداخلي لفتحة
األنف األولى.

x5

فتحة األنف الثانية
أستخدم نفس المسحة ،ضع طرف النسيج الخاص بالمسحة داخل
فتحة األنف األخرى فقط (حوالى  2.5سم) ،تأكد من أن طرف
نسيج المسحة موضوعة  2.5سم داخل فتحة األنف الثانية.

فتحة األنف األولى
ضع طرف نسيج المسحة داخل فتحة أنف واحدة فقط للطفل/
الشخص الذي تقوم با جراء األختبار له.
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فتحة األنف الثانية
استخدم نفس المسحة ،ضع طرف نسيج المسحة داخل فتحة
األنف األخرى فقط للطفل/الشخص الذي تقوم با جراء
األختبار له.
أمسح المسحة برفق علي الجدار الداخلي لفتحة األنف بحركة

x5

دائرية  5مرات ،تأكد من وجود تالمس جيد بين طرف نسيج
المسحة و داخل الفتحة الثانية لألنف.

تحذير

تحذير

إذا عانيت من نزيف فى األنف أثناء إجراء المسحة ،يرجى التوقف عن إجراء المسحة .ال يمكن أختبار المسحة .ينصح
باستشارة طبيبك اذا استمر النزيف.

إذا تعرض الشخص الذي تقوم بعمل المسحة له لنزيف في األنف ،رجاء التوقف عن أخذ المسحة .ال يمكن أختبار المسحة .ينصح
باستشارة الطبيب الخاص به اذا استمر النزيف.
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 .4معالجة عينة المسحة
16
12

ضع طرف نسيج المسحة داخل سائل انبوب
االستخراج.

ادفع غطاء القطارة باحكام الي انبوب االستخراج لتجنب اي
تسريبات.
ضع أنبوب االستخراج مرة أخرى في حامل أنبوب االستخراج.

أضغط طرف المسحة علي حافة انبوب االستخراج
بقوة ،بينما تقوم بتدويره حول االنبوب  6مرات على
األقل.

17
13

اترك المسحة فى انبوب االستخراج ،اضبط المؤقت و
اتركها لمدة دقيقة واحدة.

14

أسحب المسحة من انبوب االستخراج.

15

ضع المسحة داخل الشنطة البالستيك محكمة االغالق.

افحص تاريخ الصالحية ( )EXPعلي المغلف المحكم األغالق .أخرج
كاسيت األختبار من المغلف المحكم األغالق وضعه علي سطح
مستوي نظيف.

تحذير
يجب التخلص من كاسيت األختبار الذي يترك خارج المغلف المحكم األغالق لمدة
تتجاوز  30دقيقة .تخلص من شنطة المجفف الداخلية و المغلف بأسلوب آمن داخل شنطة
النفايات البالستيك/القابلة لألغالق.

18

أضغط برفق على أنبوب االستخراج لوضع  4نقاط من السائل داخل
بئر العينة (الذى يحمل العالمة  )Sفي كاسيت األختبار.

نصيحة
تأكد من وضع كاسيت األختبار على سطح مستو ي و أفقي .ال تحرك كاسيت
األختبار أثناء األختبار .أضف القطرات الى العينة ببطء .ال تملئ حتى يفيض.

نصيحة
يمكن إستخدام الشنطة الفردية القابلة لألغالق كشنطة
للنفايات.

12

15

19

أضبط المؤقت.
أنتظر لمدة  15دقيقة قبل قراءة النتيجة.

دقيقة
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 .6أبلغ عن النتيجة الخاصة بك

 .5اقرأ النتيجة الخاصة بك
هام
ال تترك األختبار ليتطور لفترة أطول من  20دقيقة الن ذلك قد
يجعل النتيجة باطلة.

20
دقيقة

نتيجة إيجابية

يظهر خطان .ينبغي أن يكون خط ملون واحد في منطقة تحكم
الخطوط ( ،)Cوخط ملون آخر ينبغي أن يكون في منطقة أختبار
الخط (.)T
خطان ،احدهما بجانب  Cو اآلخر بجانب  ،Tتكون نتيجة األختبار
إيجابية حتي لو كان الخطان باهتان.
هام
إذا كانت النتيجة إيجابية ،يجب عليك عزل نفسك ويجب علي
أسرتك أتباع الشروط الحكومية بشأن العزل الذاتي:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

ينبغي اإل بالغ عن النتائج اإليجابية و السلبية و الباطلة
الخاصة بك الي .NHS
كود QR

رقم بطاقة الهوية الخاص

يساعد تسجيل جميع نتائج االختبارات العلماء علي اكتشاف
حاالت تفشي الفيروس الجديدة و كيفية التعامل معها .إذا أبلغ
األشخاص عن الحالة اإليجابية فقط ،سوف تبدو معدالت الحالة
أعلي مما هي عليه فعليا.
لذلك حتي ولو كانت نتيجتك سلبية أو باطلة ،يجب عليك التأكد
من أن المعلومات الخاصة ب  NHSدقيقة.
أنت بحاجة الي رمز  ،QRأو رقم بطاقة الهوية تحته لإلبالغ عن
نتيجتك.

عليك األبالغ عبر اإلنترنت (أسرع)

إذا كنت تعيش في أنجلترا ،ويلز أو شمال أيرلندا ،قم بزيارة:
gov.uk/report-covid19-result
إذا كنت تعيش في سكوتالندا ،قم بزيارة:
covidtest.scot

)Control (C

أو األبالغ هاتفيا

)Test (T

نتيجة سلبية

خط واحد ملون يظهر في منطقة تحكم الخط (.)C
ال يظهر خط في منطقة أختبار الخط (.)T

14

أتصل برقم 119

نتيجة باطلة

الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا إلي الساعة 11
مساءا( ،مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط األرضية)

فشل خط التحكم ( )Cفي الظهور.
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 .7ماذا تعني النتائج الخاصة بك
أنت تكون قد أكملت أختبارك عند األبالغ عن النتيجة الخاصة بك

نتيجة باطلة
إذا حصلت على نتيجة باطلة ،هذا يعني أنه من غير الممكن تحديد أنك مصاب بالفيروس في وقت إجراء
األختبار .للتأكد من أنك مصاب بفيروس كورونا ،قم باجراء أختبار آخر باسرع وقت ممكن .ال تعيد
أستخدام أي شئ من األختبار األول ،وابدأ إجراءات األختبار من الخطوة رقم .1

نتيجة ايجابية
إذا كانت نتيجتك إيجابية ،من المحتمل أن تكون مصاب حاليا ب  ،COVID-19وتخاطر بعدوي
اآلخرين .يجب أن تقوم بعزل نفسك .عندما تقوم باالبالغ عن النتيجة الخاصة بك سوف يتم تزويدك
بمزيد من المعلومات عن الخطوات التالية التي يجب إتخاذها.

إذا أستمرت المشكلة
إذا أستمرت المشكلة ،توقف عن إستخدام مجموعات االختبار في الحال .إذا لم يكن لديك اختبار أخر
متاح ،يمكنك اجراء نوع مختلف من االختبارات من خالل تطبيق  NHS COVID-19او من خالل
زيارة gov.uk/get-coronavirus-test :أو عن طريق االتصال بمركز إتصال العمالء .119
الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا الي الساعة  11مساءا.

تحذير
يجب عليك أنت و أهلك أتباع األ رشادات الوطنية .يجب عليك وأي شخص يعيش معك ،أتباع
االرشادات الوطنية و المحلية الحالية .يمكن العثور علي هذه اإلرشادات في:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

نتيجة سلبية

8

من المحتمل جدا أن يعطي األختبار نتيجة ايجابية اذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من فيروس
كورونا (.)COVID-19

إذا حصلت على نتيجة سلبية ،من المحتمل أنك لم تكن مصاب في وقت إجراء االختبار .ومع ذلك ،فإن
النتيجة السلبية لإلختبار ،ال تعد ضمانة علي عدم أصابتك بفيروس .COVID-19
إذا كان االختبار سلبيا ،يجب عليك مواصلة أتباع القواعد و اإلرشادات الوطنية و المحلية ،متضمنا ذلك
غسل اليدين بانتظام ،و التباعد االجتماعي و إرتداء أغطية الوجه عند اإلقتضاء.
إذا ظهرت عليك أعراض يجب عليك عزل نفسك والحصول علي األختبار الموصى به في:
 gov.uk/get-coronavirus-testأو عن طريق االتصال بمركز إتصال العمالء .119
الخطوط متاحة يوميا ،من الساعة  7صباحا الي الساعة  11مساءا.

أداء األختبار

يعني هذا أنه من المحتمل جدا اكتشاف األشخاص المصابين حاليا وفي حاجة الي العزل الذاتي فورا.

9

تخلص من مجموعة األختبار الخاصة بك بطريقة آمنة
بمجرد إستكمال األختبار ،ضع كل محتويات مجموعة األختبار في شنطة النفايات الموفرة ،ما عدا حامل
االنبوب البالستيك ،وضع هذا في نفايات المنزل العامة الخاصة بك.
أغسل يديك جيدا بعد التخلص منها.
نصيحة
يمكن إستخدام الشنطة الفردية القابلة لألغالق كشنطة للنفايات.

16
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تحتوي المجموعة الخاصة بك علي المواد التالية ذكرها

هذا لسجالتك الخاصة
ruoy trop15
رقمer l
صفحة lits
(أنظرdluoh
s uoYNHS
.sdro
تبلغr nwo
عليك yأنruo
يزالrof s
Tالi sih
للمعلومات).
نتائجكceالي
.)noitamrofni rof 51 egap ees( SHN eht ot tluser
ni evil uogov.uk/report-covid19-result
زيارةy fI tluser-91divoc-troper/ku.v:
عليكog :t
isiV
بزيارةcovidtest.scot t:
قم
سكوتالندا،
في
تعيش
كنت
Sإذاocs.tsetdivoc :tisiv dnaltoc

كود  /QRرقم بطاقة الهوية
الخاص بمجموعة األختبار

من أجرى االختبار

التاريخ

البنود

الوقت

نتيجة االختبار

-7عبوات

تعليمات استخدام (هذه الوثيقة)

1

مسحة معقمة في مغلف محكم األغالق

7

كاسيت األختبار في مغلف محكم األغالق

7

أنبوب االستخراج مع المخزن

7

غطاء القطارة

7

شنطة محكمة األغالق

7

حامل أنبوبة االستخراج

1

شهادة QC

1
x
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) التابعDHSC( يسمح بتوفير هذا الجهاز فقط كجزء من قسم الرعاية الصحية واألجتماعية
. و برنامج التتبعNHS الختبار
Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street, :العنوان
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China )(الصين
+86-572-5226222 : فاكس رقم+86-572-5226111 :التليفون
www.orientgene.com :الموقع اإللكتروني
quality@orientgene.com

Manufacturer

SENSUS GROUP LTD
The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, :العنوان
Spellbrook, Herts, CM23 4BD
) (المملكة المتحدةUnited Kingdom

0123

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany ) (ألمانيا:العنوان

0197

: معلومات المسحة
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Touqiao Town, Guangling DISTRICT, :العنوان
Yangzhou, Jiangsu 225109 China )(الصين

Manufacturer

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany )(ألمانيا
info@llins-service.com :البريد اإللكتروني
الرموز المستخدمة
ال تستخدم المنتج
عندما تكون
العبوة تالفة

Do
 Not Use If Package Is Damaged

الصانع
جهاز طبى للتشخيص
في المختبر

 رجاء،تحذير
الرجوع الى
التعليمات

ال تعيد التعقيم

ال تعيد اإلستخدام
عدد الوحدات
)7( في العبوة
رقم الكتالوج

Manufacturer

تعقيم باستخدام
أكسيد االيثيلين

InVitro
 Diagnostic Medical Device

DO
 NOT REUSE

تاريخ أنتهاء الصالحية
تاريخ التصنيع
أستشر تعليمات
االستخدام
شجرة الالتكس

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

USE BY
date
 of manufacture
consult
 instructions for use

خزن فى درجة
30-2 حرارة
درجة مئوية
رقم الدفعة
البقاء بعيدا عن
ضوء الشمس
اإلحتفاظ به جافا

TEMPERATURE LIMITATION

30°C

2°C

Batch
 Code

keep
 away from sunlight
keep dry

الشخص المسؤول
.في المملكة المتحدة
الممثل األوروبي المفوض
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