
تست سریع منظم اکنون برای 

والدین، خانوادهها و حبابهای 

اجتماعی فراهم است. 
تست سریع منظم روشی ساده و سریع برای 

تشخیص ابتالی شما به کروناویروس و کمک به شما 

برای محافظت از عزیزان خود و جامعه است.

این تست رایگان است و حدود 30 دقیقه 
طول میکشد.

چرا تست سریع منظم 
توصیه میشود؟ 

تا 1 نفر از هر 3 فرد مبتال به کووید-19 فاقد 
عالئم بیماری هستند و ممکن است ندانسته 

ویروس را منتشر کنند.

تست سریع و منظم اکنون برای والدین 
دارای فرزندان مقطع مهدکودک، دانشآموزان 

و دانشجویان کالج در دسترس است. به همین 
ترتیب، سایر بزرگساالن در خانواده، پرستار کودک 

و افراد حبابهای پشتیبان اجتماعی نیز به آن 
دسترسی خواهند داشت. 

تست منظم برای افراد فاقد عالئم پیش از این 

در سراسر کشور در حال انجام است. بدین ترتیب، 
هزاران نفر که از ابتالی خود به ویروس مطلع نبودند، 

توانستهاند از گسترش بیماری جلوگیری کنند.

با کاهش محدودیتهای رفت و آمد، رو آوردن 
به عادت منظم دو بار تست در هفته 

همراه با واکسن، شستشوی منظم دست 
و صورت، دستورالعملهای رعایت فاصله 

و فاصله گذاری فیزیکی نقشمهمیدربازگشت
بهزندگیعادیایفاخواهدکرد.

تست منظم برای کارکنان 

مدارس و دانشآموزان
تست سریع منظم از قبل برای تمامی کارکنان 

مهدکودکها، مدارس ابتدایی و متوسطه و کالجها 

در دسترس است.

دانشآموزان مدارس متوسطه 11 ساله و بزرگتر 

و دانشجویان کالج کماکان به طور مستقیم از طریق 
مدرسه یا کالج خود به تستهای سریع منظم دسترسی 

خواهند داشت. و ما نیز همچنان آنها را به انجام این 

تست تشویق میکنیم.

آنها پس از بازگشت به مدرسه، در ابتدا تحت نظارت 
تست را انجام خواهند داد، اما سپس به آنها آموزش 

داده میشود که در خانه و با استفاده از کیت های تست 
که از مدرسه یا کالج دریافت میکنند آن را انجام دهند. 

از کودکان در مهدکودک ها و دانشآموزان مدارس 
ابتدایی درخواست نمیشود که تست بدهند زیرا 

شواهد همچنان نشان میدهند خطر ابتالی کودکان 

و نوجوانان به کووید-19 پایین است و احتمال اینکه 
که دچار بیماری شوند بسیار کم است.

والدین کودکانی 

که به مهد کودک، 
مدرسه یا کالج 

میروند 

راهنمای تست سریع 
چه مزایایی برای شما دارد؟ منظم کووید-19

با انجام تست سریع منظم، شما از خود 
و عزیزانتان در مقابل بیماری محافظت میکنید. 
و کمک میکنید همه با هم هرچه زودتر به زندگی 

عادی بازگردیم.



اگر نتیجه تست منفی شد، میتوانید همچنان در محل کار 
حاضر شوید. البته الزم است کماکان همه دستورالعملهای 

دولتی دیگر را با جدیت رعایت کنید و از تماس غیر ضروری 

با دیگران بپرهیزید. اگر نتیجه تست شما، اعضای خانواده 
یا اعضای حباب اجتماعی مثبت شد، الزم است همه 

بالفاصله خود را قرنطینه کنید. و سپس شخصی که نتیجه 

تست او مثبت بوده است باید یک تست PCR تاییدیه نیز 

بدهد و از آخرین دستورالعملهای دولتی تبعیت نماید.

برای کسب اطالعات بیشتر از وبسایت 
gov.uk/guidance/understanding-lateral-flow-

 antigen-testing-for-people-without-symptoms
دیدن کنید.

ویدیوی معرفی تست جریان جانبی 
سریع در یوتیوب

نحوه انجام آن چگونه است؟
این تست سادهای است که با نمونهگیری از طریق 
سواپ در منزل، مدرسه، محل کار یا محل تست با 
 Lateral Flow( استفاده از یک دستگاه جریان جانبی

Device( یا LFD انجام میشود. نتیجه تست ابتال 
به ویروس ظرف حدود 30 دقیقه مشخص میشود.

این تست پروتئینهای ویروسی را تشخیص میدهد 

که هنگام ابتالی شخص به کووید-19 در بدن او وجود 
دارند. نتایج تحقیقات اداره بهداشت عمومی انگلیس 

)Public Health England( و دانشگاه آکسفورد 
حاکی از آن است که این کیتها در خصوص تشخیص 

ابتالی اکثر افراد در عفونیترین مراحل بیماری، موفق 

عمل میکنند. با توجه به اینکه تا 1 نفر از هر 3 فرد مبتال 

به کووید-19 فاقد عالئم بیماری هستند - ممکن است 
ندانسته ویروس را منتشر کنند.

نتیجه تست را گزارش دهید
شما باید نتایج تست خود را بالفاصله به صورت 

آنالین گزارش دهید، حتی اگر منفی یا بینتیجه باشد. 
این کار را به راحتی در وبسایت زیر انجام دهید:

gov.uk/report-covid19-result 

نتایج تست را میتوانید از طریق تماس تلفنی 

با شماره 119 )رایگان برای تلفنهای همراه و ثابت( 
نیز گزارش دهید. تماس با این شماره همه روزه 

از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکانپذیر است.

در صورتی که نتیجه تست شما مثبت شد، میتوانید در 
خصوص اینکه آیا واجد شرایط دریافت کمک هزینۀ تست 

و ردیابی )Test and Trace Support Payment( به مبلغ 
500 پوند هستید یا خیر، نیز مشورت بگیرید.

کجا میتوانم تست بدهم؟
اگر والد یا شخصی بزرگسال عضو خانواده، مسئول 
مراقبت کودک یا حباب های حمایتی هستید، این 

امکان وجود دارد که:

1.  درخواست کنید در محل کار از شما تست گرفته شود.

2.  به یکی از مراکز انجام تست مراجعه کنید )در آنجا 
میتوانید از روش انجام تست نیز مطلع شوید( یا اینکه 

کیتهای تست را دریافت کرده و در خانه انجام دهید.

3.  به صورت آنالین درخواست بدهید در خانه از شما 
تست گرفته شود.

تست باید دو بار در هفته، هر سه تا پنج 

روز یک بار و به طور ایدهآل در صبحها 
انجام شود. چرا انجام آن را به کارهای 

معمول صبح اضافه نکنیم؟

برای اطالع از اینکه چگونه میتوانید یک تست سریع 

رایگان کووید-19 بدهید از وبسایت 

gov.uk/coronavirus-school-household-
testing بازدید کنید.

تست سریع منظم مخصوص افراد فاقد عالئم 

کروناویروس است. اگر عالئم بیماری را دارید، 

میبایست جهت رسیدگی از طریق وبسایت 

nhs.uk/coronavirus نوبت بگیرید 
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