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COVID-19 معلومات عن عيادات فحص

Information about COVID-19 testing clinics Arabic

هناك نقص في عدد أفراد المجتمع الذين يجب أن 

.COVID-19 يخضعوا لفحص

يتعّين على كل شخص لديه أعراض أن يخضع للفحص 

للمساعدة على وقف انتشار COVID-19 في المجتمع.

هل يتعّين أن أخضغ للفصح؟

إذا كانت لديك أعراض ينبغي أن تخضع للفحص. تشمل األعراض: 	 

ارتفاع بالحرارة، سعال، التهاب أو وخز في الحلق، ضيق في التنفس، 

فقدان حاسة الذوق أو الشّم.

حتى ولو كنت تضع كّمامة وال تختلط بعدد كبير من الناس، فإنه ال 	 

يزال عليك أن تجري فحصاً إذا كانت لديك أعراض.  

إذا كنت قد تواجدت في منطقة تعتبر مثار قلق فيما يتعلق 	 

بالفيروس، فيرجى اتباع النصائح الموجودة على الموقع التالي: 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-

updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-

been-to-these-locations

هل إجراء الفحص مأمون؟ 

عيادات الفحص نظيفة ومأمونة. إن إجراء الفحص مأمون. 	 

هل يجب أن أدفع تكلفة الفحص؟ وهل يتعّين أن يكون لدّي 

بطاقة مديكير ألتمّكن من إجراء الفحص؟

الفحص مجاني في العيادات الحكومية، ولست بحاجة لبطاقة مديكير 	 

هناك.

أين يمكنني إجراء الفحص؟ 

هناك العديد من عيادات الفحص، ويتضمن الموقع اإللكتروني التالي 	 

https://www.health. :عيادات الفحص في أنحاء نيو ساوث ويلز

nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx

يمكنك المجيء بدون موعد إلى أية عيادة حكومية. 	 

يمكنك دخول بعض العيادات بنفسك، وبعضها اآلخر  مخّصص إلجراء 	 

الفحص لسائقي السيارات وركابها من دون النزول منها.  

يتوفر مترجمون. بوسع العيادة تأمين مترجم لك عبر الهاتف عند 	 

وصولك. 

بوسعك أيضاً االستفسار من طبيبك العام )طبيبك المحلي( بشأن إجراء 	 

الفحص. بإمكان األطباء العموميين ترتيب إجراء الفحص.  

هل يمكن أن يخضع األطفال للفحص؟ 

نعم، يمكن أن يخضع األطفال للفحص.	 

قد ال تقوم بعض العيادات بفحص األطفال الصغار جداً في السن. 	 

د الموقع اإللكتروني التالي لدائرة  بوسعك االتصال بالعيادة أو تفقُّ

 الصحة في نيو ساوث ويلز لالستعالم عن حدود السّن:

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/

clinics.aspx

هل يستغرق إجراء الفحص وقتاً طوياًل؟ 

الفحص سريع للغاية. 	 

إذا كانت العيادة مزدحمة، قد يتعّين أن تنتظر دورك إلجراء الفحص	 

كيف أحصل على نتائج فحصي؟

يتم إرسال معظم نتائج الفحص برسالة نّصية أو بوسعك االتصال على 	 

الرقم الذي تعطيك إياه العيادة. وتتوفر معظم النتائج في أقل من 24 

ساعة.  

إذا أظهر فحصك أنك مصاب بالفيروس، تتصل بك الخدمة الصحية 	 

هاتفياً.  

وماذا يحصل بعد خضوعي للفحص؟

يتعين أن تعزل نفسك لحين استالمك لنتائج فحصك. يعني هذا أنه 	 

عليك البقاء في المنزل، بعيداً عن اآلخرين. 

وماذا يحصل إذا تبّين أنني مصاب بـCOVID-19؟

سوف نتصل بك هاتفياً ونطرح عليك المزيد من األسئلة، ونقول لك ما 	 

يجب أن تفعله. 

سوف يتعين عليك البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً، بعيداً عن 	 

اآلخرين. 

معظم الناس ال يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى أو  إلى فندق 	 

حجر صحي. 

سوف تحصل على دعم من النظام الصحي، ولن تترتب عليك أية 	 

تكاليف إذا احتجت إلى عالج في المستشفى 

أين توجد عيادات الفحص في جنوب شرق سدني؟

يتضمن الموقع اإللكتروني التالي عيادات الفحص في جنوب شرق 	 

 سدني:

https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/covid-19-clinics

بوسع عيادة هرستفل فحص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة. 	 

يتوفر الفحص لألطفال بسّن خمس سنوات وما فوق في عيادة 	   -

هرستفل. ويمكن فحص األطفال الرّضع والصغار والذين بسّن روضة 

األطفال )ما قبل المدرسة(  في مستشفى سانت جورج. 

إذا احتجت إلى إجراء فحص وأنت بداخل سيارتك في عيادة هرستفل 	 

عليك االتصال بالعيادة أوالً. يمكنك االتصال بعيادة هرستفل بواسطة 

مترجم. 

اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 450 131 واطلب 	 

مترجماً يتكلم لغتك. أخبر المترجم أنك تريد االتصال بعيادة 

هرستفل. رقم هاتف عيادة هرستفل هو 2150 9113. 

 تقع عيادة هرستفل على العنوان التالي:	 

Woniora Rd, Hurstville 34. وتفتح العيادة من اإلثنين إلى الجمعة، 

من التاسعة صباحاً إلى الرابعة بعد الظهر. 
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Information about COVID-19 
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Not enough people in the community are 
getting tested for COVID-19.

Everyone with symptoms needs to get 
tested to help stop the community spread 
of COVID-19.

Should I get tested?
• If you have any symptoms you should get tested. Symptoms 

include fever, cough, sore/ scratchy throat, shortness of 
breath, loss of taste or smell.

• Even if you wear a mask and don’t see many people, you 
should still get tested if you have symptoms.

• If you have been to an area of concern, follow the advice on 
this website:  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-
updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-
been-to-these-locations

Is it safe to get tested?
• The testing clinics are clean and safe. It is safe to get tested.

Do I have to pay to get tested? Do I need a 
Medicare card to get tested?
• In a public clinic, it is free to get tested. You don’t need a 

Medicare card.

Where can I get tested?
• There are many testing clinics. This website shows the 

testing clinics in NSW:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/
clinics.aspx

• You can just turn up at a public clinic. You don’t need to 
make an appointment.

• Some clinics you can walk into. Other clinics are drive-
through clinics.

• Interpreters are available. The clinic can arrange a telephone 
interpreter when you arrive.

• You can also ask your GP (local doctor) about testing. GPs 
can arrange testing.

Can children get tested?
• Yes, children can get tested.

• Some clinics may not test very young children. You can call 
the clinic or check the NSW Health website for age limits:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/
clinics.aspx

Does it take long to get tested?
• The test is very quick.

• If the clinic is busy you might need to wait to be tested

How will I get my results?
• Most test results are sent by text message or you can call the 

number provided by the clinic. Most results are available in 
less than 24 hours.

• If your test is positive, the health service will call you. 

What happens after I get tested?
• You need to self-isolate until your get your results. This 

means you need to stay at home, away from other people.

What happens if I have COVID-19?
• We will call you, ask you more questions, and tell you what 

to do.

• You will need to stay home for 14 days, away from other 
people.

• Most people don’t need to go to hospital or a quarantine 
hotel.

• The health system will support you. If you need treatment in 
hospital there will no cost to you.

Where are the testing clinics in South Eastern 
Sydney?
• This website shows the testing clinics in South Eastern 

Sydney:  
https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/covid-19-clinics

• Hurstville Clinic can test people with disabilities and other 
special needs.

• Testing available at the Hurstville Clinic for children five 
years and older. Babies, toddlers and pre-school age 
children can be tested at St George Hospital.

• If you need to get tested in your car at the Hurstville Clinic 
then you need to call them first. You can call the Hurstville 
Clinic through an interpreter.

• Call the Translating & Interpreting Service on 131 450 and 
ask for an interpreter in your language. Tell the interpreter 
that you want to call the Hurstville Clinic. The Hurstville 
Clinic phone number is 9113 2150.

• The Hurstville Clinic is at 34 Woniora Rd, Hurstville. They are 
open Monday to Friday, 9.00am to 4.00pm.
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