
 
 

Test and Trace – FARSI 17.07.2020 
 

Coronavirus test and trace information 
 

 

You can get tested if you or someone close to 
you has coronavirus symptoms. You should 
apply for a test as soon as symptoms appear. 
 

بدهید اگر یکان شما میتوانید آزمایش ویروس کرونا شما یا نزد
اگر عالئم را دارید هر چه سریع تر عالئم بیماری را دارا هستید. 

 برای انجام آزمایش اقدام نمایید. 

Find out how to get a test at 
nhs.uk/coronavirus or phone 119 (you can ask 
for a translator) 
 

در این وبسایت میتوانید اطالعات مربوط به انجام آزمایش را به 
  Nhs.uk/Coronavirusدست بیاورید. 
 تماس بگیرید 119یا با شماره 

•            You may be offered a test at a walk in 
clinic or have a test delivered to your home. 
 

به برخی از کلینیک ها انجام دهید و یا شما میتونید آزمایش را در 
شود آدرس شما ارسال می  

•            If you do not have symptoms, you can 
only get a test if your hospital has told you to. 
 

، فقط اگر بیمارستان از شما خواسته باشد در صورت نبود عالئم 
مایش را انجام دهیدمیتوانید آز  

•            Testing is free for everyone.  آزمایش برای همه رایگان است 

You, and anyone you live with, must stay at 
home while you wait for your result 
 

شما ، و کسانی که با آنان زندگی میکنید باید در خانه بمانند تا 
دریافت شودزمانی که جواب آزمایش   

If you test positive for coronavirus (COVID-19) 
you'll be contacted by email, text or phone by 
NHStracing. Calls will come from 0300 
0135000. 
 

ایمیل یا پیام یا اگر جواب آزمایش شما مثبت باشد با شما از طریق 
 03000135000 تلفن تماس خواهد گرفته شد. شماره
 شمارهایست که با آن به شما زنگ میزنند

You'll be asked where you've been recently 
and who you've been in close contact with. 
 

مکانهایی که اخیرا رفته اید و کسانی را که اخیرا دیده اید را از 
 شما میپرسند. 

This will help the NHS contact anyone who 
may have caught the virus from you. No one 
who is contacted will be told your identity. 
 

که با کسانی که احتماال از شما این به ان اچ اس کمک میکنه 
تماس گرفته شود. مشخصات و اطالعات ویروس را گرفته اند 

شود شما با هیچ کسی در میان گذاشته نمی  

It is not mandatory to give this information. 
 

 دادن این اطالعات اجباری نیست

For up to date information on how the 
personal data you give to NHS Test and Trace 
will be used and kept safe, see its Public 
Health England’s Test and Trace privacy 
information [currently in English only. 

در مورد اینکه چگونه ان اچ اس از  شده  برای اطالعات به روز
آزمایش و رهگیری استفاده خواهد کرد اطالعات شما برای 

مرکز نوشته شده رجوع کنید. اطالعات همگی کامال میتوانید به 
  شود می در جای امن حفاظت

On this page, Public Health England says that 
‘Information provided by you, and collected 
about you, in relation to contact-tracing for 
COVID-19 will not be used for any purpose 
that is not linked to COVID-19’  

سالمت عمومی انگلیس گفته که اطالعاتی که شما در این صفحه 
شود و د آزمایش و رهگیری استفاده مییه کرده اید فقط در مورارا

ربطی نداشته باشد  ۱۹در هیچ جای دیگری که به بیماری کوید 
شود. استفاده نمی  

A few organisations and authorities are 
helping with Test and Trace, and have access 
to limited personal data solely for the purpose 
of contact-tracing for COVID-19 

، کنندبه آزمایش و رهگیری کمک می اداره جاتچندین ارگان و 
منتهی  ۱۹آنها به اطالعات فقط به بیماری کویدو دسترسی 

  شود می

https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice
https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice
https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice
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Keep safe from people who commit fraud! کنند دور بمانیداز کسایی که کالهبرداری می  

The NHS will contact you if they think you 
have been in contact with someone who has 
coronavirus.  

ان اچ اس با شما تماس خواهد گرفت اگر فکر کنند شما با کسی 
 کرونا گرفته در تماس بوده ایدکه 

They contact you by phone, text or email.  یل با شما تماس میگیرندتلفن ، پیام یا ایمآنها با  

They will only use this NHS number: 0300 013 
5000. 
 

 آنها فقط با این شماره تماس میگیرند : 
03000135000 

They will never ask you: 
•            to make a payment 
•            for details of your bank account 
•            for any passwords or PINs 
•            to download anything 

 آنها هرگز از شما نمیپرسند: 
 پولی پرداخت کنید.         

 .          اطالعات بانکی شما را.
 چیزیپسورد و یا پین شما را برای دانلود .          

Local Information on testing: 
 

 اطالعات محلی در مورد آزمایش 

 


