ARABIC

اختبار كشف فيروس كورونا (كوفيد –  )١٩في منطقة غرب سيدني
شخص تظهر عليه أعراض المرض
الفحص المخبري لفيروس كورونا (كوفيد –  )١٩متوفر حاليا ً ألي
ٍ
يجب أن تطلب العناية الطبّية إذا كنت تعاني من الح ّمى أو السعال أو ألم/وخز في الحلق أو ضيق في التنفس أو أيّة أعراض أخرى كأوجاع
وآالم غير معتادة في الجسم أو تغيّر في حاسة الش ّم والذوق أو سيالن في األنف.
ٍ
وليس من الضروري أن تكون قد سافرت خارج أستراليا أو قد اختل ّ
طت بشخص تبيّنت إصابته بفيروس كورونا .اتّصل بطبيبك العام
(  )GPأو عيادة فحص فيروس كورونا (كوفيد –  )١٩أو اتّصل برقم الهاتف التالي( 1800 020 080 :على مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع).

أماكن إجراء الفحص
فحص مجّاني ومتوفر للجميع بمن فيهم
إن الفحص المخبري لفيروس كورونا (كوفيد –  )١٩الذي يت ّم إجراؤه في عيادات الفحص العا ّمة
ٌ
كالزوار من خارج استراليا وطالبي اللجوء فيها.
األشخاص الذين ال يحملون بطاقة التأمين الصحي الحكومي (المديكير )MEDICARE
ّ
يمكنك مراجعة العيادة العامة لفيروس كورونا (كوفيد –  ،)١٩إذا كنت بحاجة إلى إجراء هذا الفحص.
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/coronavirus -clinics
العيادات العا ّمة لفيروس كورونا (كوفيد –  )١٩في منطقة غرب مدينة سيدني
مستشفى ويستميد
Westmead Hospital
Level 2, E Block, Corner of
Hawkesbury Road and Darcy
Road, Westmead
 7صباحا ً –  9مسا ًء طوال أيام األسبوع
هاتف(02) 8890 5555 :

مستشفى بالكتاون
Blacktown Hospital
18 Blacktown Road,
Blacktown
 7صباحا ً –  11مسا ًء
هاتف(02) 9881 8000 :

مستشفى ويستميد لألطفال
The Children's Hospital,
Westmead
Corner of Hawkesbury Road and
Hainsworth Street, Westmead

 10صباحا ً –  8مسا ًء طوال أيام األسبوع
هاتف(02) 9845 0000 :

طوال أيام األسبوع

خدمة الترجمة

ّ
الخطية والشفوية ( )TISعلى رقم الهاتف 13 14 50 :واطلب االتصال بالجهة
إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنكليزية ،فاتّصل بخدمة الترجمة
التي تو ّد التحدّث معها.

تطبيق  COVIDSafeااللكتروني

يفيد هذا التطبيق في تسريع عملية االتِّّصال باألشخاص المعرضين لإلصابة بفيروس كورونا ،وتنزيل هذا التطبيق على هاتفك الخاص هو
أمر اختياري عائد لك ،وبإمكانك تنزيله من  App Storeأو .Google Play

ت إضافية عن هذا التطبيق ،تصفّح الموقع االلكتروني التالي:
للحصول على معلوما ٍ
www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
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