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Coronavirus test and trace information 
 

 تاقیکردنەوە و دیاریکردنی شوێنی ڤایرۆیس کۆرۆنا

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. 

ئەگەر تۆ یان کەسێیک نزییک تۆ نیشانەکانی ڤایرۆیس کۆرۆنای تێدا 
دەربکەوێت دەتوانیت تاقیکردنەوەی ڤایرۆسەکەت بۆ بکرێت. پێویستە 

ێ لە دەرکەوتنی نیشانەکان  داوای تاقیکردنەوەکە بکەیت.  دەستبەج 

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

بۆ ئەوەی بزانیت چۆن تاقیکردنەوەکەت بۆ دەکرێت سەردانی 
NHS.uk/coronavirus  بکە  ۱۱۹بکە یاخود پەیوەندی بە ژمارە

ڕ بکەیت(   )دەتوانیت داوای وەرگی 

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

لەوانەیە شوێنی تاقیکردنەوەکە لە بنکەی تەندروسنی نزییک  ●
وەکە سینی تاقیکردنەخۆت بێت یان لەوانەیە کەرەستەی پێوی

درێتە ماڵەکەت.   
 بنیێ

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

ئەگەر نیشانەکانی ڤایرۆسەکەت نەبێت، لەوکاتەدا تەنها بە  ●
مەرجیک تاقیکردنەوەت بۆ دەکرێت کە ئەگەر لە الیەن 

ە پێیان ڕاگەیاندبێنی کە پێویستە نەخۆشخانەکەتەو 
 تاقیکردنەوە بکەیت. 

•            Testing is free for everyone.  ● تاقیکردنەوەکە بە خۆڕاییە بۆ هەموان 

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

 کە چاوەڕوانی ئەنجایمتۆ، وە هەر کەسێک لەگەڵتا دەژیت، ئەو کاتەی  
 تاقیکردنەوەکە دەکەن پێویستە هەمووتان لە ماڵەوە بمێننەوە. 

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. 
 

،  هەیە ئەوا لە ڕێگەی ئیمەیل ئەگەر دەربکەوێت کە ڤایرۆیس کۆرۆنات
کورتەنامە یان تەلەفون پەیوەندیت پێوە دەکرێت لە الیەن 

NHStracing  ۰۳۰۰۰۱۳۵۰۰۰. پەیوەندیەکە بە ژمارەی 
 دەردەکەوێت. 

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

ەی کە لەم دواییانەدا لەکوێ بوویت پرسیارت لێدەکرێت سەبارەت بەو 
ی بوون.   هەروەها لەگەڵ کێ لە نزیکەوە لەگەڵ یەکیی

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. 
 

ەوە بکەن کە دەدات کە پەیوەندی بەو کەسان NHSئەمە یارمەنی 
لەوانەیە لە تۆوە توویسی ڤایرۆسەکە بووبن. لە کاتێکدا کە پەیوەندییان 

 پێوە دەکەین ناسنامەی تۆ بە هیچ کەسێک ناووتری. 

It is not mandatory to give this 
information. 
 

 ئاشکرا کردنی ئەم زانیاریانە بەزۆر نییە. 

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. 

ێت، و دەپارێزرێت کە  بۆ ئەوەی ببینی کە چۆن زانیاری کەیس بەکاردەهێیی
(ی ڕادەگەیەنیت، تکایە  NHSتۆ بە  و )تاقیکردنەوە و دیاریکردنی شوێنی

 Public Health England's Test and Trace privacyسەردانی )
informationبکە ) 

ییە()لە ئێستادا تەنها بە زمانی ئ ی  ینگلی 

https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice
https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice


 
 

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’  

ند ڕایدەگەیەنێت کە 'ئەو  الپەڕەیەدا لەم 
ا

دەزگای تەندروسنی گشنی ئینگڵ
زانیاریانەی کە تو دەیدەیت، یان سەبارەت به تۆ کۆدەکرێتەوە، 

بەهیچ شێوەیەک بۆ هیچ  ۱۹-بەمەبەسنی  دیاری کردنی شوێنی کۆڤید
 ۱۹-مەبەسنی کۆڤیدمەبەستێیک تر بەکارنایەت جگە لە 

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 

چەند دامەزراوەیەک و دەزگای حکویم هاریکارن سەبارەت بە 
کردنی شوێنی ڤایرۆسەکە، هەروەها سنوردارکراون  تاقیکردنەوە و دیاری  

کە تا چ ڕادەیەک دەستیان دەگات بە زانیاری کەیس، تەنهاو تەنها بۆ 
 . ۱۹-دیاریکردنی شوێنی کۆڤید-مەبەسنی پەیوەندی

Keep safe from people who commit 
fraud! 

 ! ی  سەالمەت بە لەو کەسانەی کە ساختەو تەڵەکەچی 

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

پەیوەندیت پێوە دەکەن  NHSخزمەتگوزاری تەندروسنی نیشتمانی 
ئەگەر پێیان وابێت تۆ لەگەڵ کەسێک لە پەیوەندیدا بوویت کە هەڵگری 

 ڤایرۆیس کۆرۆنا بێت. 

They contact you by phone, text or email.  .لە ڕێگەی تەلەفون, کورتە نامە یان ئیمەیل پەیوەندیت پێوە دەکەن 

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

 ۰۳۰۰۰۱۳۵۰۰۰تەنها ژمارەی خزمەتگوزاری تەندروسنی نیشتمانی 
 . ی  بەکار دەهێیی

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

 بە هیچ شێوەیەک داوای ئەمانەت لێ ناکەن: 
 دارانی )پارەدان( ●

 تێچوونی
 زانیاری بانکەکەت ●
 پاسوۆرد و ژمارەی نهێنی  ●
 داونلۆدکردنی هەرشتێک ●

Local Information on testing: 
 

 زانیاری ناوخۆنی سەبارەت بە تاقیکردنەوەی ڤایرۆیس کۆرۆنا: 

 

https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice

