
ل  ز ي الم�ز
وس كورونا )COVID-19( �ز مجموعة اختبار ف�ي

وس كورونا  قم بإجراء االختبار للمساعدة عىل حماية جميع سكان نيويورك! تمنحك NYC Health + Hospitals مجموعة اختبار ف�ي
ل لعائلتك.  ز ي الم�ز

)COVID-19( �ز

ي االنعزال بأمان عن االآخرين ح�ت 
يجب عىل أي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ COVID-19، أو خالط شخًصا مصابًا بـ COVID-19، االستمرار �ز

وس كورونا )COVID-19( هذه مع العائلة  ه مراقبه أن بإمكانه التوقف عن العزل. إذا ُقمت بإجراء اختبار COVID-19 فشارك مجموعة اختبار ف�ي يُخ�ب
واالأصدقاء. 

ل عىل: ز ي الم�ز
وس كورونا )COVID-19( �ز تحتوي مجموعة اختبار ف�ي

مسحة االأنف 	

، يُعرف أيًضا باسم "أنبوب محلول التثبيت" 	 أنبوب بالستيكي

بطاقة تعليمات مع رمز الهدية ورمز التفعيل 	

، يُعرف أيًضا باسم "كيس عينة" 	 كيس بالستيكي

يد 	 صندوق ال�ب

ملصق الختم  	

	  FedEx كيس شحن

ي المربع من أجل استخدام المجموعة وشحن عينتك والحصول عىل نتائجك.
يرجى قراءة التعليمات الموجودة �ز

تذك�ي الشحن:

ي عطالت نهاية 
ي اليوم أو �ز

ي ذات اليوم الذي تسجل فيه مجموعة أدواتك وتجري االختبار. ال تشحن عينة االختبار بعد آخر عملية تسليم �ز
تذكر أن تشحن عينتك �ز

ي أيام الجمعة.
االأسبوع. كما نشجعك عىل عدم الشحن �ز

ل.  ز ي الم�ز
يمكنك أن تطلب من أحد أحبائك تسليم المجموعة بالنيابة عنك، أو تحديد موعد الستالمه �ز

ي اليوم. 
التسليم: يُرجى التحقق من المواعيد عىل الرابط fedex.com/dropbox لمعرفة موعد آخر عملية استالم من Federal Express �ز

.FedEx Ship Center نوصي بشدة بموقع .FedEx Express ي أي موقع من مواقع صندوق بريد
يمكنك شحن عينة اختبارك �ز

 .)1-800-Go FedEx( 1-800-463-3339 ل، اتصل بالرقم ز ي الم�ز
ل: لتحديد موعد التسليم �ز ز ي الم�ز

التسليم �ز

رجاع الموجود عىل كيس  قل ‘Schedule a Pickup’ )تحديد موعد التسليم( أو اضغط عىل ‘1’. عندما يُطلب منك رقم الحساب، أدخل رقم تتبع االإ

شحن FedEx الخاصة بك.

انظر التعليمات عىل الخلف<
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التعليمات

ي مجموعتك. 	
اقرأ التعليمات الموجودة عىل البطاقة �ز

	  .picturegenetics.com/covid19/group نت عىل ن�ت  قبل البدء، سّجل مجموعتك ع�ب االإ

انقر عىل ‘I have a kit already )لدي مجموعة بالفعل(’.

ة التعليمات، وانقر  	 أدخل رمز الهدية/gift code الموجود داخل المجموعة الخاصة بك ورمز التفعيل/activation code الموجود عىل الغالف االأمامي  من ن�ش

فوق ‘Confirm Registration )تأكيد التسجيل(’.

	 .NYC Care Package إذا ُطلب منك ذلك، فحدد أنك تلقيت هذه المجموعة من

اغسل يديك قبل إجراء االختبار وبعده.  	

ال تنظف أنفك قبل إجراء االختبار. يمكنك تمخيط أنفك ومسحه بمنديل غ�ي معطر. 	

افتح االأنبوب البالستيكي وضعه عىل سطح مستٍو لتضع العينة بداخله. 	

ي أنفك. 	
ء قبل أو بعد أن تدخلها �ز ي

بعد ذلك، افتح مسحة االأنف. ال تجعلها تلمس أي �ش

نزعاج. اسحب  	 ي فتحة االأنف ح�ت تصل إىل الجزء العلوي من تجويف االأنف. ُلف المسحة أربع مرات تقريًبا. يجب أال تشعر باالإ
أدخل مسحة االأنف برفق بمقدار بوصة واحدة �ز

المسحة ببطء.

ي فتحة االأنف االأخرى بنفس المسحة.  	
كرر هذه الخطوة �ز

ي االأنبوب البالستيكي مع توجيه المسحة الأسفل )الجانب الذي تضعه داخل أنفك(.  	
ضع مسحة االأنف �ز

اك� مسحة االأنف عند الخط المنقط؛ يجب أن ينك� بسهولة إىل النصف. 	

ي منتصف االأنبوب. ثم أغلق االأنبوب البالستيكي جيًدا وتحقق من عدم ت�به.  	
تأكد من وجود مسحة االأنف �ز

احرص عىل عدم إغالقه بإحكام شديد. 

	  . ضع االأنبوب البالستيكي مع مسحة االأنف داخل الكيس البالستيكي

يد وأغلقه بملصق الختم. 	 ي صندوق ال�ب
ضع الكيس البالستيكي �ز

ي كيس شحن FedEx. اتبع تعليمات الشحن الموجودة عىل مجموعتك. 	
يد �ز ضع صندوق ال�ب

احتفظ ببطاقة التعليمات الخاصة بك. 	

تذكر: 

ي  	
ي نفس اليوم الذي سجلت فيه مجموعة أدواتك وأجريت به االختبار. يجب عليك شحن االختبار �ز

أرسل االختبار �ز

ي عطالت نهاية االأسبوع. كما نشجعك عىل عدم 
ي اليوم أو �ز

غضون 24 ساعة. ال تشحنه بعد آخر عملية تسليم �ز

ي أيام الجمعة.
الشحن �ز

ي غضون 48 ساعة من استالم المخت�ب لعينتك. ستكون النتائج متاحة من خالل حساب بوابة  	
ستحصل عىل نتائجك �ز

الصور/Picture الخاص بك. 

: ي
و�ز لك�ت يد االإ  يجب عليك تأكيد حساب Picture Genetics الخاص بك ع�ب ال�ب

.]donotreply@picturegenetics.com[ ي للتأّكد من
و�ز  تحقق من بريدك الوارد بحًثا عن رسالة بريد إلك�ت

 picturegenetics.com/nasalswab يمكنك العثور عىل هذه التعليمات وفيديو توضيحي عىل

للحصول عىل الدعم، يمكنك االتصال بـ Picture Genetics عن طريق:

hello@picturegenetics.com : ي
و�ز يد االلك�ت ال�ب

PictureGenetics.com :ة الدردشة المبا�ش

ي
�ت ز إىل الجمعة، من الساعة 12 ظهًرا إىل 7 مساًء بالتوقيت ال�ش رقم الهاتف: 3596-434-626، من االثن�ي

ي الحفاظ عىل صحة مدينة نيويورك! حافظ عىل صحتك.
شكًرا لك عىل المساعدة �ز


