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  هل يمكنني إجراء الفحص إذا لم تظهر علي أي أعراض؟ 

 ورونا فيروس ال تظهر عليهم أي أعراضأشخاص مصابين بك 3من كل  1 •

 يمكننا إيقاف تفشي الفيروس إلى األشخاص اآلخرين من خالل الفحوص 
-www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covidاحجز فحًصا على شبكة اإلنترنت أو طقم االختبار المنزلي على  •

19/getting-a-test/  يتوفر مترجمون فوريون(. 0333 772 6144على أو اتصل( 

 

هل أنا مؤهل لتلقي اللقاح والفحوص والعناية المتعلقة 

 ؟19-بكوفيد

بغض النظر عن الوضع الحالي للمهاجرين، بما في ذلك المقيمين في المملكة المتحدة دون إذن، لن تُفرض أي رسوم على أي 

 أحد لما يلي:

 (19-)حتى إذا أظهرت نتائج الفحص أن الشخص غير مصاب بكوفيد 19-كوفيد فحص •

 أو متالزمة االلتهاب متعدد األنظمة عند األطفال 19-كوفيد عالج •

 19-ضد كوفيد التطعيم •

 هل سيخضع المهاجرون ألي مراقبة؟
 فقط. 19-إذا كانوا يتلقون فحًصا أو عالًجا أو تطعيًما ضد كوفيد لن يخضع المهاجرون ألي مراقبة

 :دليل الصحة للمهاجريوجد مزيدٌ من المعلومات في لغات متعددة في 

z-to-a-countries-guide-health-/collections/migranthttps://www.gov.uk/government 

  ماذا يحدث إذا كنُت غير مسّجل في مكتب طبيب عام؟
وتلقي خدمات الرعاية األولية المجانية بغض النظر عن يملك الجميع حق التسجيل في مكتب طبيب عام 

 .NHSإلى إثبات عنوانك أو رقم تعريف أو رقم  ال تحتاج وضعه الحالي كمهاجر.

 www.nhs.uk/register اتصل بمكتب الطبيب العام المحلي لديك أو اعثر على طبيب عام على:

 

  ؟19-أين يمكنني الحصول على نصائح مستقلة بشأن لقاح كوفيد

أنتجت منظمة أطباء العالم، بالشراكة مع الصليب األحمر البريطاني، إرشادات مترجمة بشأن لقاح 

 األخرى: فيروس كورونا للمهاجرين والمجتمعات

information/-vaccine-https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus 

 

ونقل العدوى إلى أشخاص آخرين، لذلك  19-سواًء أكنَت قد تلقيَت لقاًحا أم ال، ما زال بإمكانك اإلصابة بكوفيد

 تذكر "اليدان. الوجه. التباعد":
 ثانية 20لمدة اغسل يديك بانتظام  -اليدان 
 ارتِد قناًعا للوجه يغطي األنف والفم في األماكن المغلقة -الوجه 

 ابتعد مسافة مترين عن األشخاص الذين ال تعيش معهم كلما أمكن األمر -التباعد  

من اإلثنين إلى الجمعة  0800 068 3131على  مجانًا Suffolk Advice and Support Serviceإذا كنت قلقًا بشأن فواتيرك أو وظيفتك أو بيتك، اتصل بمركز 

 من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الخامسة مساًء.

  0800 876 6926على  freeللحصول على الدعم  Home, But Not Aloneإذا كنت تعزل نفسك، اتصل بخط المساعدة لخدمة 

 من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الخامسة مساًء.
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