
 الجالية األردنية األعزاء  

  اإلجتماعية والرعاية عن وزارة الصحة  اإلرشادات الصادرةالشروط و ترجو السفارة اإلطالع على أحدث 
، والمنشورة كاملة على الموقع الحكومي  Covid-19التقدم بطلب إلجراء إختبار  وص بخص ، البريطانية

GOV.UK من خالل الرابط التالي؛ test-coronavirus-https://www.gov.uk/apply 

 لإلختبار هم؛ التقدم    ميمكنه األشخاص الذين 

  العاملين لإلطالع على قائمة  الفيروس.أعراض  ن ظهرت عليهم العاملين األساسيين الذي •
   إضغط هنااألساسيين،  

 . فيروسالأعراض  ، لديهأو أكثر عاما   (65) غ من العمرلكل شخص يب •
فيروس )على سبيل المثال، عمال  الولديه أعراض  ،يستطيع العمل من المنزلال كل شخص  •

 (.  البناء أو سائقو التوصيل
أحد  إذا كان يعيش مع  ختبارإل إلجراء ا يمكن ألي شخص يعاني من أعراض الفيروس أن يتقدم •

إلى   يذهبأو أكثر، أو شخص  عاما   (65)شخص يبلغ من العمر مع ، أو العامليين األساسيين
 .العمل

  من خالل    NHSهيئة الـ  ختبار إذا كان لديك إحالة سريرية منإل إلجراء االتقدم  ا  أيضيمكنك  •
 .(111اإلتصال بـ )

 : متى يجب التقدم لالختبار

أيام من ظهور األعراض. من األفضل التقدم   (5)أول  خاللإلى إجراء االختبار الشخص حتاج ي •
 ألخذ موعد.  قد يستغرق من يوم أو يومين، ألنه أيام  (3)أول   خالللالختبار 

 .على عدد االختبارات المتاحة في منطقتك يعتمد ذلك ، ألن قد ال تحصل على اختبار إذا تقدمت •
 .   NHS الـ  األمامية مثل موظفيسيتم إعطاء األولوية للعمال األساسيين في الخطوط   •

 

 

 

https://www.gov.uk/apply-coronavirus-test
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-getting-tested#list-of-essential-workers-and-those-prioritised-for-testing-england-only


Apply for a coronavirus test  

Use this service to apply for a coronavirus (COVID-19) test. 

Who can apply for a test 

You can apply for a test if you are: 

• an essential worker with coronavirus symptoms 

• aged 65 or over with coronavirus symptoms 

• someone who cannot work from home and has coronavirus symptoms (for example, 

construction workers or delivery drivers) 

Anyone with coronavirus symptoms can apply if they live with an essential worker, a person 

aged 65 or over, or someone who travels to work. 

You can also apply for a test if you have a clinical referral from NHS 111 online. 

Coronavirus symptoms are a high temperature or a new, continuous cough. 

When to apply for a test 

You need to get the test done in the first 5 days of having symptoms. It’s best to apply for the 

test in the first 3 days as it may take 1 or 2 days to arrange. 

You might not get a test if you apply - it depends how many tests are available in your area. 

Frontline essential workers such as NHS staff will be given priority. 
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	الأشخاص الذين  يمكنهم التقدم للإختبار هم؛
	 العاملين الأساسيين الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس. للإطلاع على قائمة العاملين الأساسيين، إضغط هنا
	 كل شخص يبلغ من العمر (65) عاماً أو أكثر، لديه أعراض الفيروس.
	 كل شخص لا يستطيع العمل من المنزل، ولديه أعراض الفيروس (على سبيل المثال، عمال البناء أو سائقو التوصيل).
	 يمكن لأي شخص يعاني من أعراض الفيروس أن يتقدم لإجراء الإختبار إذا كان يعيش مع أحد العامليين الأساسيين، أو مع شخص يبلغ من العمر (65) عاماً أو أكثر، أو شخص يذهب إلى العمل.
	 يمكنك أيضاً التقدم لإجراء الإختبار إذا كان لديك إحالة سريرية من هيئة الـ NHS   من خلال الإتصال بـ (111).
	متى يجب التقدم للاختبار:
	 يحتاج الشخص إلى إجراء الاختبار خلال أول (5) أيام من ظهور الأعراض. من الأفضل التقدم للاختبار خلال أول (3) أيام، لأنه قد يستغرق من يوم أو يومين لأخذ موعد.
	 قد لا تحصل على اختبار إذا تقدمت، لأن ذلك يعتمد على عدد الاختبارات المتاحة في منطقتك.
	 سيتم إعطاء الأولوية للعمال الأساسيين في الخطوط الأمامية مثل موظفي الـ  NHS .
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