اإلتصال بالدراسة في (إنجلترا)0800 085 6807 :
اإلتصال بالدراسة في (ويلز)0800 917 9323 :
اإلتصال بالدراسة في (أيرلندا الشمالية)0800 917 5825 :
اإلتصال بالدراسة في (اسكتلندا)0800 917 5824 :

استطالع عدوى COVID-19

شارك في أكبر استطالع وطني لعدوى .COVID-19
سيساعد دعمك في توجيه االستجابة لهذا الوباء  ،إلعادتنا جميعً ا إىل الحياة الطبيعية.

ما هو موضوع االستطالع؟

عي
ّ نة

• الهدف من االستطالع هو معرفة عدد األشخاص المصابين بـ  ، COVID-19سواء كانت لديهم أعراض أم ال.

• هذا مهم بشكل خاص حيث يبدأ المزيد من األشخاص في تلقي التطعيم ضد  COVID-19ونبدأ في مراقبة مدى
نجاح اللقاحات في العالم الحقيقي.
• منذ أبريل  ، 2020يقوم مكتب اإلحصاء الوطني وجامعة أكسفورد بإجراء االستطالع نيابة عن حكومات المملكة
المتحدة.

ملخص الدراسة | مسح عدوى  | COVID-19اإلصدار  8.0التاريخ 29 :ابریل  | 2021مرجع األخالقیات | 20/SC/0195 :معرف مشروع 283248 :IRAS
رئيس المحققين :البروفيسورة آن سارة والكر
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لماذا يجب علي أن أشارك؟

• للمساعدة في المكافحة المستمرة ضد  ، COVID-19نحتاج إىل أسر مثل أسرتك لالنضمام إىل اآلالف الذين يشاركون
بالفعل في استطالع عدوى .COVID-19
• ستساعدنا مشاركتك في هذا االستطالع في تكوين صورة عن عدوى  COVID-19في منطقتك .سيسياعد هذا عىل
التأكد من أن االستجابات المحلية مناسبة وفعالة.
• نحن ال نختبر فقط األشخاص الذين تظهر عليهم عالمات اإلصابة بالفيروس  ،مثل الحمى أو السعال  ،ألننا نعلم أنه في
بعض األحيان يمكن أن يصاب األشخاص بالفيروس بدون أعراض.
تماما .جميع المعلومات التي تقدمها لنا محمية بموجب القانون ويتم
• تکون المشاركة في هذه الدراسة وفقا الختيارك
ً
التعامل معها عىل أنها سرية.
• يمكن ألي شخص في االستطالع تلقي لقاح  COVID-19عندما يكون مؤهال ً لذلك  -ويمكن لألشخاص الذين تلقوا
تطعيم  COVID-19أن يكونوا في المسح.

ماذا يشمل االستطالع؟

• سيأتي أحد أعضاء فريق االستبيان إىل منزلك ويطرح بعض األسئلة حول كل شخص يزيد عمره عن عامين يرغب في
المشاركة.
عاما أو أكثر كيفية أخذ مسحات من الحلق واألنف بأنفسهم .سنطلب من الوالدين
• سوف يوضحون لمن هم في سن ً 12
أو مقدمي الرعاية أخذ المسحة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-2سنة .المسحة عبارة عن إسفنجة ناعمة
موضوعة عىل عصا وال تؤذي.

يمكنك أن توافق عىل:

أ

زيارة واحدة فقط

عي
ّ نة

• لن يدخل فريق االستطالع إىل منزلك  ،وسيكون لديه معدات الوقاية الشخصية المناسبة وسيحافظ عىل التباعد
االجتماعي.

ب

الزيارة األوىل وزيارة كل أسبوع لمدة شهر (إجمالي  5زيارات)

ج

الزيارة األوىل  ،وزيارة كل أسبوع لمدة شهر  ،ثم زيارات شهرية حتی
إکتمال الزیارات (إجمالي  6زيارات عىل األقل) في الوقت الحالي  ،يستمر المسح حتى أبريل  .2022سنخبرك إذا تغير هذا.

لمشاهدة مقطع فيديو يوضح كيفية أخذ مسحة  ،راجع الموقع األلکتروني
www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides
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كيف أشارك؟

للمشاركة سوف تحتاج إىل التسجيل معنا في أقرب وقت ممكن:

1

اتصل بفريق التسجيل عىل ( 0800 085 6807انجلترا)( 0800 917 9323 ,ویلز),
( 0800 917 5825ایرلندا الشمالیة)( 0800 917 5824 ,اسکوتلندا).
إذا كنت غير قادر عىل استخدام الهاتف  ،عىل سبيل المثال بسبب ضعف السمع
أو الكالم  ،فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إىل iqvia.covid19survey@nhs.net

2

بمجرد التسجيل  ،ستسمع منا في المرة القادمة عندما يتصل بك أحد أعضاء فريق االستطالع
في المساء قبل زيارتك المخطط لها.
إذا لم يكن ذلك الوقت مناسبا لك  ،فيمكنك تغييره .نحن سنحاول االتصال بك في األسبوع الذي
يلي تسجيلك.

3

في اليوم المخصص للموعد  ،سيصل أحد أعضاء فريق االستطالع إىل منزلك إلكمال الزيارة.
سوف لن یحتاج عضو فريق االستطالع أن يدخل إىل منزلك.

عىل ماذا سأحصل عند المشاركة؟

عي
ّ نة

• سيحصل كل شخص يشارك في االستطالع عىل قسيمة بقيمة  50جنيهً ا إسترلين ًيا ألول زيارة منزلية يقوم بها.

• لكل زيارة أخرى يكملونها  ،سيحصل كل منهم عىل قسيمة بقيمة  25جنيهً ا إسترلين ًيا.

سيتم منح القسائم فقط للزيارات التي اكتملت .إذا تم إيقاف االستطالع  ،أو إذا اخترت االنسحاب  ،فلن تتلقى قسائم
للزيارات التي ال تنجز.

ماذا سيحدث بالبيانات الخاصة بي؟

• أية معلومات تقدمها لنا تکون محمية بموجب القانون ويتم التعامل معها عىل أنها سرية.
• يتم جمع جميع العينات نيابة عن مكتب اإلحصاء الوطني وجامعة أكسفورد.

• يتم إجراء جميع اختبارات هذه العينات من قبل جامعة أكسفورد ومختبرات  Lighthouse Laboratoriesالوطنية.
• سيتم إخبارك بنتائج جميع االختبارات التي تكملها.
• ستستخدم الشركات المشاركة في إجراء االستطالع معلوماتك فقط لغرض هذا االستطالع  -يرجى االطالع عىل ورقة
معلومات المشارك للحصول عىل التفاصيل الكاملة حول ما سيحدّث ببياناتك.
• تتم مشاركة النتائج بالفعل حتى يعرف الجميع ما توصلنا إليه
( .)www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/resultsال تحدد أي من هذه المعلومات
هويتك أو تحدد عائلتك.

www.ons.gov.uk/cis

الصفحة  3من 4

:المزيد من المعلومات والمواقع المفيدة
 راجع الموقع األلکتروني، لمشاهدة مقطع فيديو يوضح كيفية أخذ مسحة
www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides

تتوفر بعض ترجمات هذا الملخص ومعلومات االستطالع األخرى في
www.ons.gov.uk/cis/languages
 أو قم بزيارة،  راجع ورقة معلومات المشارك التفصيلية المرفقة بهذه النشرة، لمعرفة المزيد
www.ons.gov.uk/cis
، COVID-19 إذا كنت متأث ًرا بأي من المشكالت التي أثيرت في هذه النشرة أو كنت تبحث عن معلومات حول
:فيرجى زيارة
coronavirusexplained.ukri.org/en/ :• توضيح فيروس كورونا
) (إنجلتراwww.gov.uk/coronavirus :• إرشادات الحكومة
,) (ویلزwww.gov.wales/coronavirus
,) (ایرلندا الشمالیةwww.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
) (اسکوتلنداwww.gov.scot/collections/coronavirus-covid-19-guidance/

عي
ّ نة

,) (إنجلتراwww.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ : دائرة الصحة الوطنیةNHS • نصائح
,) (ویلزwww.gov.wales/coronavirus
www. ,) (أيرلندا الشماليةwww.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice
nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19
)(اسکوتلندا
www.samaritans.org : الدعم العاطفي للجميع- Samaritans •

www.mind.org.uk  المشورة والدعم ألي شخص يعاني من مشكلة في الصحة العقلية- Mind •
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