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 السيارةب مرورك من خالل (COVID-19) 19-اختبار كوفيد

350 Plantation Street, Worcester, MA 01605 

 

 
 

 الذي االستخدام وسهل اآلمن للمرضى اإللكتروني موقعنا ،myChart في اشترك

 .الصحية معلوماتك إلى الوصول إمكانية يمنحك

Visit: www.umassmemorial.org/mychart 

 

 

 تعليمات اختبار الوصول



Arrival Instructions 10_16 ARABIC 

 ماذا تتوقع
 

 كيف أستعد لالختبار؟

ب أو تغسل أسنانك أو تستخدم غسول الفم أو تمضغ العلكة أو تضع أحمر الشفاه لمدة  دقيقة قبل جمع العينة.  30ال تأكل أو تشر

ا. بعادك وي  ستسيتم إ
ً
بت شيئ  طلب منك العودة إذا أكلت أو شر

 ماذا يحدث عندما أصل؟

ي جميع األوقاتسيتم  •
 
ي سيارتك ف

 
ي صف السيارات. ابق ف

 . استقبالك من قبل موظف 

 .يرجى االنتباه إىل تعليماتهم والقيادة ببطء •

ة رصافة البنك من خالل  •  السيارة. مرورك بستكون تجربتك مشابهة لخبى

 جمع العينات؟ خطواتما هي 

 . يتم استخدام اختبار اللعاب •

ي من اللعاب عن طريق البصق أو جمع اللعابلبتسليمك مجموعة أدوات  صف السيارات موظف سيقوم •
. يرجى إنتاج ما يكف 

ي األنبوب وملئه إىل العالمة رقم  سيالن اللعاب بصورة َعَرضية
 . عىل األنبوب 5ف 

ي فمك •
ي زيادة السائل ف 

ء حامض للمساعدة ف  ي
ي شر
 .فكر ف 

 فقط اللعاب السائل.  –ال حاجة إىل السعال المنتج  •

 لو لم أستطع إفراز اللعاب؟ ماذا 

ي عندما تصل إىل نافذة الخدمة  •
 .سيتم إعطاؤك مجموعة أدوات المسح الذات 

اف لك. ستفرك مسحة قطنية داخل كل فتحة من أنفك •  .سيقدم الموظفون التعليمات واإلشر

ي نافذة  ،سيتم تزويد األطفال الصغار الذين يحتاجون إىل ممرضتنا لجمع العينة •
 الخدمة عند تسجيل الوصول. بالتعليمات ف 

 نافذة الخدمة؟ عند ماذا يحدث 

ي تسجيل الوصول قم بتجهب    •
 .رخصة القيادة وبطاقة التأمي   الخاصة بك لتقديمها لموظف 

ي  •
طلب منك إسقاط هذه Pالوقوف  وضعبمجرد وصولك إىل النافذة ، ضع سيارتك ف  ي  األشياء. سي 

النافذة القابل  صندوقف 

 .للسحب

ي المستشف  والتحدث معهم باستخدام االتصال الداخىلي الموجود عىل الصندوق أغلق الراديو  •
 .حت  تتمكن من سماع موظف 

ي نظام الكمبيوتر. هذا هو الرقم الذي سيتصل به  •
طلب منك رقم هاتفك حت  تكون لدينا معلومات االتصال الصحيحة ف  سي 

 .النتائجإلخبارك ب الخاص بك طبيبالمكتب 

 لالختبار. بياناتك عليها  تك ويلصقونسيأخذ الموظفون عين •

؟ ي  متى أحصل عىل نتائج 

 . الخاص بك طبيبالساعة. سيتصل بك مكتب  24ستكون النتائج جاهزة خالل 

 

 

 


