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عزيزي الساكن في النسنجرالند ،Lansingerland
لقد تمكنت في األسابيع األخيرة من متابعة األخبار في وسائل اإلعالم حول تفشي فيروس كورونا في عدد من المدارس في النسنجرالند
 .Lansingerlandو في هذا الصدد ،فقد تبين بعد خضوع العديد من المعلمين والطالب إلختبار كورونا إصابتهم بفيروس كورونا .و
باإلضافة إلى ذلك ،فقد أظهرت العينة إصابة عدد منهم بالمتغير البريطاني لفيروس كورونا .من المحتمل أن يكون هذا الفيروس معديًا
أكثر من متغيرات فيروس كورونا األخرى .لقد أظهرت النتائج األولية للتحقيق في تفشي المرض المزيد من اإلصابات بفيروس كورونا،
بما في ذلك متغير الفيروس البريطاني .و هو األمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراء جديد من أجل إبطاء انتشار الفيروس.
تعاونكم
يتم مناشدة جميع سكان بلدية النسنجرالند  Lansingerlandللخضوع إلختبار فيروس كورونا .ترغب الـ ( GGDالخدمات التعاونية
الصحية) من خالل إجراء االختبار على نطاق أوسع في الحصول على تصور افضل عن حجم انتشار الفيروس .و نأمل أن يساعد هذا
أيضًا في إبطاء االنتشار .نحن نتفهم أن هذه األخبار قد تفاجئك ،لكننا نرجو منك التعاون.
الخطوة  :1اإلختبار
بدأت  ،GGD Rotterdam-Rijnmondبالتعاون الوثيق مع  Erasmus MCفي إجراء اختبار فيروس كورونا لجميع المقيمين
(بد ًء من عمر عامين) في بلدية النسنجرالند .Lansingerland
نرجو من جميع السكان بد ًء من عمر سنتين ،سواء تظهر أو ال تظهر عليهم أعراض بالخضوع إلختبار فيروس كورونا.
سيتلقى الجميع في النسنجرالند  Lansingerlandهذه الدعوة .و لمنع فترات االنتظار الطويلة عند عقد الموعد وللتمكن من مساعدتك
بسرعة ،فقد تم إجراء تصنيف بنا ًء على مناطق الرمز البريدي .نرجو منك االتصال لعقد موعد في الفترة الزمنية التي تتوافق مع الرمز
البريدي الخاص بك .ستجد هذا التصنيف في الملحق.
إذا كانت لديك بالفعل أعراض ،فعليك اإلتصال على الفور لعقد موعد .لن يكون عليك االلتزام بالتصنيف.
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من هي الفئة التي ال تنطبق عليها هذه المناشدة:

-

-

-

مؤخرا ،بموجب خطاب من إحدى
لن يكون عليك إجراء اإلختبار مرة أخرى ،إذا كنت قد خضعت لالختبار
ً
المدارس أو مراكز استقبال التالميذ خارج المدرسة في النسنجرالند  .Lansingerlandو ذلك ما لم يكن لديك
أعراض (مرة اخرى).
هل أنت حاليًا في الحجر الصحي ألنك جزء من تحقيق يتم إجراءه عن المصدر وجهات االتصال أو ألنك قد
إشعارا من تطبيق CoronaMelder؟ في هذه الحالة فإن هذه المناشدة ال تنطبق عليك ويجب عليك
تلقيت
ً
االلتزام بالتعليمات التي تلقيتها من التحقيق الذي يتم إجراءه عن المصدر وجهات االتصال أو من التطبيق.
إذا لم تتمكن ألسباب طبية من الوصول إلى موقع االختبار ،فلن تحتاج إلى المشاركة في هذا البحث .إذا كنت ال
تزال ترغب في إجراء االختبار ،يمكنك مناقشة هذا األمر مع GGD Rotterdam-Rijnmondعبر هاتف رقم
010-443 80 31

الموعد
يرجى االتصال بهاتف رقم  ،0800-2035للحصول على موعد لإلختبار ،و ذلك وفقًا للجدول الزمني في الملحق .يمكنك عقد موعد
لجميع أفراد عائلتك أو أسرتك .وضح للموظف(ة) على الهاتف بانك تتصل من أجل بحث النسنجرالند  ،Lansingerlandو
احرص على أن يكون رقم خدمة المواطن الخاص بك في متناول اليد .إن رقم الهاتف متاح  7أيام في األسبوع من الساعة 08:00
صبا ًحا إلى الساعة  20:00مسا ًء .يرجى مراعاة أوقات االنتظار ومعاودة االتصال في وقت الحق إذا كانت فترة االنتظار طويلة جدًا.
مواقع اإلختبار
تم إعداد أربعة مواقع يمكنك إجراء اختبار فيروس كورونا بها:
Rotterdam The Hague Airport
Bleiswijk:الصالة الرياضية ،Rijneveen
Rembrandlaan 40
Bergschenhoek:الصالة الرياضية ،De Ackers
Groeneweg 27-A
 Berkel en Rodenrijs: Multi Function Rodenrijs (MFR), Anthuriumsingel 148الخطوة  :2التحقيق عن المصدر وجهات االتصال
يمكنك اإلطالع على نتيجتك عبر  www.coronatest.nlبإستخدام الـ  DigiDالشخصي .سيتم اإلتصال بجميع السكان الذين ثبتت
إصابتهم بكورونا من قبل الـ  GGDإلجراء تحقيق عن المصدر و جهات االتصال ( .)bcoإن الهدف هو اتصال الموظف المعني
بالتحقيق عن المصدر و جهات اإلتصال  bcoبك خالل  24ساعة من اإلعالن عن النتيجة .نحن نقوم بذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية
الوطنية الخاصة بالـ RIVM.و في هذا الصدد ،فإننا نقوم بالتحقيق في كيفية إصابتك بفيروس كورونا .يتم التحقق أيضًا من احتمالية
إصابة أشخاص أخرون بنفس الطريقة .إن التحقيق عن جهات اإلتصال سيظهر األشخاص الذين كنت على اتصال بهم.
ستبين هذه النتيجة فقط إصابتك بفيروس كورونا ،و ليس ما إذا كنت مصابا أيضًا بالمتغير البريطاني لفيروس كورونا .إن اثبات اإلصابة
بالمتغير البريطاني لفيروس كورونا يتطلب المزيد من اإلختبارات .لن تتسلم هذه النتيجة .إن النصائح (انظر الملحق) التي يجب عليك
االلتزام بها أثناء اإلصابة هي واحدة ال تتغير سواء بالنسبة للمتغير البريطاني والمتغير الغير بريطاني لفيروس كورونا .و بعد اإلنتهاء
من البحث ،سيتم اإلبالغ عن النتائج ،حيث سيتم اإلبالغ عن العدد اإلجمالي السكان المصابين بالمتغير البريطاني لفيروس كورونا.
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المتغير البريطاني لفيروس كورونا
على الرغم من أن الموقف مزعج للغاية بسبب احتمالية ارتفاع نسبة العدوى ،إال أنه لم يثبت حتى اآلن إن هذا المتغير البريطاني لفيروس
كورونا يجعلك أكثر مرضًا و إعيا ًء .يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المتغير البريطاني للفيروس على موقع اإلنترنت
الخاص بالـ https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus). ( RIVMولوقف المزيد من انتشار الفيروس ،يظل من
المهم الحرص على اتباع التدابير التي يتم تطبيقها حاليًا.
معلومات
نحن نتفهم أن لديك أسئلة ،سوف تجد عبر موقع www.ggdrotterdamrijnmond.nlلمحة عامة عن األسئلة الشائعة عن
النسنجرالند  .Lansingerlandكما ستجد أيضا على موقع  www.lansingerland.nlالمزيد من المعلومات.
إذا كانت لديك أسئلة (طبية) ،فيرجى االتصال بخط معلومات كورونا في الـ  GGDعبر رقم ( 010 - 443 80 31الخيار  ،)3متاح
في أيام العمل بين الساعة  8.30صبا ًحا و  17.00مسا ًء وفي عطالت نهاية األسبوع بين الساعة  9صبا ًحا و  16.30مسا ًء .ال يمكنك
عقد موعد عبر هذا الرقم .سوف تتلقى نتيجتك خالل  48ساعة .إذا كانت لديك أي أسئلة حول نتيجتك ،فيرجى االتصال بخط عقد
الموعد الخاص بالـ  GGDعبر هاتف ( 010 - 443 80 31الخيار .)1
و تقبلوا منا فائق الشكر و اإلحترام،
GGD Rotterdam - Rijnmond

يمكنك االتصال ،و ذلك وف ًقا للجدول الزمني في ملحق هذه الرسالة ،بين الساعة  8:00صباحًا و  20:00مسا ًء لعقد موعد مع
مركز االتصال الوطني على هاتف رقم
 ،0800 - 2035بشأن بحث النسنجرالند  Lansingerland.يرجى مراعاة أوقات االنتظار ومعاودة االتصال في وقت الحق
إذا كانت فترة االنتظار طويلة جدًا.
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الملحق
التصنيف حسب الرموز البريدية
و لضمان سير عملية االختبار بسالسة ،فقد قمنا بإنشاء تصنيف بنا ًء على الرموز البريدية .وبهذه الطريقة ،فإننا نمنع أوقات االنتظار.
نرجو منك االتصال على هاتف رقم  ،0800 - 2035لعقد موعد في اليوم المبين في الجدول أدناه .يرجى مالحظة أن الفترة الزمنية هي
وقت االتصال وليس وقت إجراء االختبار .إذا كانت لديك بالفعل أعراض ،فعليك اإلتصال على الفور لعقد موعد.

Bergschenhoek

Berkel en Rodenrijs

اتصل لعقد موعد في:

المجموعة  2665 AA 1إلى/ويشمل CK

 2661 AAإلى/ويشمل EN

 2651 AAإلى/ويشمل GG

الثالثاء  12يناير
األربعاء  13يناير

Bleiswijk

المجموعة  2665 CL 2إلى/ويشمل EK

 2661 EPإلى/ويشمل KJ

 2651 GHإلى/ويشمل MS

األربعاء  13يناير

المجموعة  2665 EL 3إلى/ويشمل JK

 2661 KKإلى RG

 2651 MTإلى/ويشمل TM

الخميس  14يناير

المجموعة  2665 KA 4إلى RW

 2661 RHإلى/ويشمل TW

 2651 TNإلى/ويشمل ZZ

الجمعة  15يناير

 2652 AAإلى/ويشمل BV

الجمعة  15يناير

المجموعة  2665 RX 5إلى/ويشمل VG

 2661 TXإلى/ويشمل VR

 2652 BWإلى/ويشمل HA

السبت  16يناير

 2662 AAإلى/ويشمل CS
المجموعة  2665 VH 6إلى/ويشمل XP

 2662 CTإلى/ويشمل KA

المجموعة  1إلى  6بدون موعد حتى اآلن

السبت  16يناير
 2652 HBإلى/ويشمل PD

األحد  17يناير
األثنين  18يناير

إذا كانت لديك أعراض ،بما في ذلك األعراض الخفيفة ،فإننا نرجو منك االتصال على الفور ولن يكون عليك مراعاة الفترات الزمنية!

النصائح التي يجب اتباعها
هذه هي النصائح التي يجب اتباعها للمشاركين في بحث النسنجرالند Lansingerland.تختلف هذه النصائح قليالً عن النصائح
الواردة في تأكيد الموعد.
لديك أعراض كورونا:

-

عليك البقاء في المنزل من الوقت الذي تم تحديد موعد اختبارك فيه إلى أن تعرف نتيجة االختبار
غير مسموح لك بالذهاب إلى العمل ،أو المدرسة أو المتجر
حاول التباعد بدنيا عن أفراد أسرتك
زوارا في المنزل
غير مسموح لك و ألفراد أسرتك بإستقبال
ً
هل تعاني إلى جانب أعراض كورونا الخفيفة من حمى و  /أو ضيق في التنفس أيضًا؟ في هذه الحالة ،يجب أن
يبقى الجميع في المنزل حتى تظهر نتيجة االختبار

ليس لديك أي أعراض للكورون ا :طالما لم تظهر عليك أي أعراض للكورونا ،فال داعي للبقاء في المنزل حتى معرفة نتيجة االختبار .و
مع ذلك ،فمن المهم أن تلتزم بجميع النصائح الصادرة من الحكومة .يرجى مالحظة أنه إذا كنت بالفعل في الحجر الصحي ،فسيكون عليك
البقاء في المنزل حتى تنتهي فترة الحجر الصحي.
سيتم اإلعالن عن نتيجة اإلختبار خالل  48ساعة من إجراء االختبار .إذا كان هذا اإلختبار إيجابيًا ،فلن يكون معروفًا بعد ما إذا كنت
مصابًا بالمتغير البريطاني لفيروس كورونا .إن هذا األمر يتطلب المزيد من البحث.

