 7أبريل2021
أعزاءنا أولياء األمور /طالبنا  /وطاقم العمل،
نحيطكم علما ً ان مكتب الصحة العامة لمدينة اوتاوا ( )Ottawa Public Healthبالتعاون مع مستشفى األطفال بشرق
اونتاريو( )CHEOوشركاء الرعاية الصحية المحليين ،قاموا بإنشاء عيادة لفحص  COVID-19لجميع الطالب والموظفين
من المدارس في منطقتكم وكذلك أسرهم.
تفاصيل العيادة المتنقلة
ستقام العيادة المتنقلة يوم السبت  10أبريل  2021وألحد  11أبريل  2021في مدرسة
 Rideau Community Hubالواقعة في Ottawa ON K1K 3A7 ,Laurent Blvd .St 815
 .ستقام العيادة في صالة الرياضة (الجمنازيوم) الخاصة بالمدرسة .يرجى الدخول للمدرسة عبر الباب الجانبي من موقف
السيارات الغربي .

السبت  10أبريل 2021
من الساعة التاسعة ونصف صباحا ً الى الثالثة
عصراً
to 3:30pm 8:30am

جميع الطالب والموظفين وعائالتهم

األحد  11أبريل 2021
من الساعة التاسعة ونصف صباحا ً الى الثانية
ونصف بعد الظهر
to 3:30pm 8:30am

جميع الطالب والموظفين وعائالتهم

يرجى المالحظة :للحد من االزدحام وتقليل أوقات االنتظار ،في حال وصول عدد المنتظرين للحد األقصى ،سيتم منح
األشخاص بطاقة تسمح للعودة إلى مركز االختبار في وقت محدد.
من هم المدعوون ؟
سيكون الفحص لجميع أفراد العائلة  -لمن لديه أعراض  ،COVID-19أو من خالط شخص مصاب بـ  ،COVID-19أو من
يرغب التأكد من عدم إصابته بالفيروس .مع العلم أن اكتشاف األفراد المصابين بـ COVID-19مبكراً سيساعد على الحد من
انتشار الفيروس في المدارس والمنازل والمجتمع عامه .نود أن نشير الى أن نسبة اإلصابة بـ COVID-19من خالل الذهاب
إلى موقع االختبار ضئيلة جداً .حيث ان قد تم أخذ العديد من االحتياطات للحد من هذا الخطر من قبل مكتب الصحة العامة
لمدينة اوتاوا ( )Ottawa Public Healthبالتعاون مع مستشفى األطفال بشرق اونتاريو( )CHEOوشركاء الرعاية الصحية
المحليين .
كيفية الفحص
فحص األفراد الذين ليس لديهم أي أعراض سيكون عن طريق إجراء اختبار المستضد السريع )،(Rapid Antigen Test
وهو مشابه لالختبار المعملي المعتاد عليه ( ، )PCR Testولكن أقل توغال ويوفر نتائج في نفس اليوم .سيتم مطالبتك بالعودة
إلى المنزل بعد الفحص .إذا كانت نتيجة اختبار المستضد السريع سلبية ،فلن يتم استدعاؤك مرة اخرى.وفي حال كانت نتيجة
الفحص إيجابية ،سيتم استدعاؤك أنت وأفراد المنزل لتأكيد نتيجة االختبار عن طريق عمل الفحص المعملي المعتاد
لـ .)lab-based test( COVID-19وفي هذه الحالة ،سيتوجب عليك انت وافراد المنزل عمل عزل صحي لحين صدور نتائج
االختبار التأكيدي أو لمدة عشر أيام إذا اخترت عدم إجراء االختبار التأكيدي.
بالنسبة لألفراد الذين يعانون من أعراض  COVID-19و/أو الذين خالطوا شخصا ً مصاب بـ COVID-19مؤخراً ،سيتم
إجراء فحصين لهم في نفس الوقت وهما :اختبار المستضد السريع والفحص المعملي المعتاد لـ.(PCR test) COVID-19
سيتوجب على األفراد الذين لديهم أعراض الفيروس العزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة اختبار الفحص المعملي (.)PCR

أما األفراد الذين تم ابالغهم سابقا ً بأنهم خالطوا شخصا ً مصاب بالفيروس فيجب عليهم متابعة العزل الذاتي والمراقبة الذاتية
حتى أربعة عشر ( )14يو ًما من آخر تعرض لـ ( COVID-19التاريخ الذي زودك به مكتب الصحة العامة) .سيتم توفير
المزيد من التعليمات لك في وقت الفحص.
كيف يمكنني البقاء بأمان؟
يرجى المالحظة أن الحصول على نتيجة اختبار سلبية من هذه العيادة تحديداً ال يعني استبعاد احتمال كونك أنت أو طفلك مصابا
بـ  COVID-19وعليه ،يجب عليكم االستمرار في اتباع إجراءات السالمة العامة التي تشمل التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامة واجراء الفحص الذاتي اليومي وما الى ذلك.
معلومات أخرى:
الرجاء التأكد من إحضار
التالي للفحص:

عند الوصول لعيادة
الفحص:

عند المغادرة:

• البطاقة الصحية ( )Health Cardالخاصة بجميع أفراد األسرة الذين سيتم
إجراء الفحص لهم ،في حال توفرها.
• معلومات االتصال الخاصة بك (مثل االسم ورقم الهاتف).
• اسم وعنوان طبيب العائلة الخاص بك ) ، (family doctorإن وجد.
مالحظة:
• يمكنك إجراء الفحص في حال عدم توفر البطاقة الصحية ( )Health Cardأو
إن لم يكن لديك طبيب مخصص للعائلة.
• يرجى ارتداء القناع قبل دخول المدرسة.
• عند دخول المدرسة ،استخدم معقم اليدين المتاح عند الباب.
• يجب على العائالت البقاء معا .يرجى الحفاظ على مسافة  2متر على األقل من
أي شخص ال يعيش في منزلك (التباعد االجتماعي).
• يمنع الدخول إلى أي جزء آخر من المدرسة.
سيتم منحك معلومات حول:
• أعراض  COVID-19وكيفية التصرف في حال اإلصابة بتلك األعراض.
• تعليمات حول العودة إلى المدرسة أو العمل.

بالرغم من أننا نسعى لفحص جميع المتقدمين لالختبار من طالب ،وموظفين وأسرهم ،قد نضطر الى اقتراح اماكن اخرى
للفحص في حال ضيق الوقت.
األشخاص الغير قادرين على الحضور للفحص في هذا الوقت مدعوون لزيارة مركز الفحص االعتيادي ( Assessment
 )Centre for testingإذا كانت لديهم أعراض أو في حال تم التواصل معهم من قبل مكتب الصحة العامة لمدينة اوتاوا للتقدم

بعمل فحص بسبب مخالطتهم لشخص مصاب بـ  .COVID-19األفراد الذين ليس لديهم أي أعراض و/أو لم يتم تعريفهم على
انهم اشخاص مخالطين عالي الخطورة غير مؤهلين لالختبار في مراكز الفحص المحلية .يرجى حجز موعد عبر اإلنترنت قبل
الذهاب للفحص .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة OttawaTestingUpdate.ca

لالتصال بنا
إذا لديكم أي أسئلة عن العيادة المتنقلة يرجى التواصل مع مكتب الصحة العامة لمدينة اوتاوا ( )Ottawa Public Healthعبر
الرقم التالي  613-580-6744بين الساعة  9صبحا ً و الساعة  4مساء.
شكرا لمدرسة  Rideau Community Hubالستضافة عيادة الفحص المتنقلة.

