
 

 2021 فبراير 11 

   ،عملالوطاقم   طالبنا / األمور/ أولياء أعزاءنا

مستشفى األطفال بشرق  بالتعاون مع ( Ottawa Public Health)نحيطكم علماً ان مكتب الصحة العامة لمدينة اوتاوا 

  موظفيب وطاليع لجم COVID-19  لفحص عيادة  وا بإنشاءقام شركاء الرعاية الصحية المحليين،و ( CHEO)ونتاريوا

 .ةالمدرس وعائالت

 تفاصيل العيادة المتنقلة 

 St  .Patrick’s High School مدرسة في   2021فبراير  21األحد و 2021فبراير  20 السبت ستقام العيادة المتنقلة يوم  

الجيم الرجاء الدخول من مدخل في النادي الرياضي للمدرسة )الجيم(. ستقام العيادة  .Alta Vista Drive  2525 الواقعة في

 المدرسة.  جنوب في  . تتوفر مواقف للسياراتقف السيارات مو يق عن طر

 : التالية الحضور  اتباع إرشادات يرجى

 2021فبراير  20السبت 

 ونصف صباحا   9الى  صباحا    9 )عائلتك حضور المدرسة )مع موظفإن كنت من 
9:00am – 9:30am 

 ءمساونصف  3صباحا  الى ونصف   9 جميع الطالب والموظفين وعائلتهم
3:30pm –9:30am  

 

 2021فبراير  21األحد 

 صباحا   9ونصف صباحا  الى  8 (كعائلت حضور إن كنت من موظف المدرسة )مع
8:30am – 9:00am 

 مساء 3صباحا  الى   9 جميع الطالب والموظفين وعائلتهم
0pm03: –0am 09: 

 

 من هم المدعوون ؟

  أو من، COVID-19شخص مصاب بـ  أو من خالط ، COVID-19أعراض  لمن لديه  - العائلة د فراألجميع  الفحصسيكون  

على مبكراً سيساعد  COVID-19 األفراد المصابين اكتشافمع العلم بأن  .COVID-19بـ  التأكد من عدم إصابته رغبي

ً ع . هعام والمجتمع والمنازلس في المدار الفيروس انتشار الحد من من خالل الذهاب إلى   COVID-19بـ ةبصاال بة نسأن  لما

مكتب الصحة العامة لمدينة  بلقمن  للحد من هذا الخطرالعديد من االحتياطات ذ خأتم د ق نث ايح .ئيلة جداً ض موقع االختبار

شركاء الرعاية الصحية  و  (CHEO)ونتاريوامستشفى األطفال بشرق بالتعاون مع ( Ottawa Public Health)اوتاوا 

 . المحليين

 حصفلفية ايك

.  )Rapid Antigen Test(  المستضد السريعاختبار  جراء إطريق عراض سيكون عن أي أاألفراد الذين ليس لديهم  حصف

بالعودة إلى المنزل  مطالبتكسيتم  اليوم.ستكون النتائج متاحة في نفس و فتحتي األنفمسحة غير مؤلمة في  الفحصستخدم هذا ي  

عن طريق عمل  ختبارلتأكيد نتيجة ال  راد المنزلأففي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم استدعاؤك أنت وو .بعد الفحص

في هذه  و .الحلق مسحة من األنف إلى  هذا الفحصستخدم ي   .COVID-19 (lab-based test)المعتاد لـ المعملي فحصال

إذا اخترت  أو لمدة عشرأيام  التأكيدي ختبارل نتائج ا سيتوجب عليك انت وافراد المنزل عمل عزل صحي لحين صدور  ،الحالة

 . مرة اخرى إذا كانت نتيجة اختبار المستضد السريع سلبية، فلن يتم استدعاؤك .التأكيديختبار ال عدم إجراء 

ً و/أو الذين خالطوا شخص COVID-19لألفراد الذين يعانون من أعراض  بالنسبة سيتم  ،مؤخراً  COVID-19 مصاب بـ  ا

COVIDbased test) -(lab-المعتاد لـ المعملي الفحص و  المستضد السريعاختبار  وهما: في نفس الوقتفحصين لهم  إجراء

 .الفحصمزيد من التعليمات لك في وقت الفي المنزل. سيتم توفير التام العزل  هؤالء األفراد طلب من وسي  . 19



 

أو طفلك مصابا   تأنيعني استبعاد احتمال كونك ال تحديداً عيادة هذه السلبية من اختبار نتيجة الحصول على  أنمالحظة اليرجى 

 السالمة العامة من تباعد االجتماعي وارتداء الكمامة إجراءاتاالستمرار في اتباع يجب عليكم   ، وعليه COVID-19بـ 

   . المتبعة حاليا في اونتاريو والقامة في المنزل

 

جميع أفراد األسرة الذين سيتم بالخاصة  (Health Cardالبطاقة الصحية ) •

 . في حال توفرها ،جراء الفحص لهم إ

 سم ورقم الهاتف(.تصال الخاصة بك )مثل ال معلومات ال  •

 د. ج  إن و   ، (family doctor) وعنوان طبيب العائلة الخاص بكسم إ •

 

 :مالحظة

  ( أوHealth Cardصحية )ال البطاقة  جراء الفحص في حال عدم توفر إيمكنك  •

 .مخصص للعائلةن لم يكن لديك طبيب إ

الرجاء التأكد من إحضار  

 التالي للفحص:  

 

 رتداء القناع قبل دخول المدرسة.ايرجى  •

 ستخدم معقم اليدين المتاح عند الباب.إعند دخول المدرسة،  •

من  على األقل متر  2مسافة على  الحفاظ يجب على العائالت البقاء معا. يرجى  •

 .)التباعد الجتماعي( أي شخص ال يعيش في منزلك

   . المدرسة من لى أي جزء آخرإمنع الدخول ي   •

عند الوصول لعيادة 

 الفحص:

 :معلومات حولسيتم منحك 

 .وكيفية التصرف في حال الصابة بتلك األعراض COVID-19 أعراض •

 .تعليمات حول العودة إلى المدرسة أو العمل  •

 عند المغادرة:  

 

  اماكن اخرى اقتراح قد نضطر الى  موظفين وأسرهم،و ،طالب من لالختبارالمتقدمين  جميعنسعى لفحص نا الرغم من أنب

 ضيق الوقت.  في حال فحصلل

 Assessment) الفحص العتياديفي هذا الوقت مدعوون لزيارة مركز  للفحصعلى الحضور  األشخاص الغير قادرين

Centre for testing) لتقدم ل العامة لمدينة اوتاوامكتب الصحة بل من ق   التواصل معهم تم  في حال  أعراض أو لديهم  إذا كانت

. لمزيد قبل الذهاب للفحص. يرجى حجز موعد عبر النترنت COVID-19شخص مصاب بـ ل تهم خالطمبسبب فحص عمل ب

  OttawaTestingUpdate.caمن المعلومات، يرجى زيارة 

 لإلتصال بنا

عبر   (Ottawa Public Health) يرجى التواصل مع مكتب الصحة العامة لمدينة اوتاوا العيادة المتنقلةإذا لديكم أي أسئلة عن 

ً  9ين الساعة ب  6744-580-613الرقم التالي  .مساء 4و الساعة   صبحا

 الستضافة عيادة الفحص.   .Patrick's High SchoolSt شكرا لمدرسة

https://www.ottawatestingupdate.ca/
https://www.ottawatestingupdate.ca/
file:///C:/Users/erdmansa/Documents/ottawatestingupdate.ca

