
 

 

ق�ة.. و   حاالتل بالمجانالتحال�ل دل�ل  ل متاح العينات سحب كورونا بال�ش ن  من الم�ن

 تع��ف الخدمة  -1
ل �ي خدمة مجان�ة تقدمها مؤسسة مستش�ف  ف يناير للحاالت  25خدمة سحب العينات من الم�ف

وس كورونا  ي تظهر عليها أعراض اإلصابة بف�ي    . المشتبه بها واليت
 

 الخدمة؟ تكلفة  -2
يناير التكلفة   25% ل�ل أهالينا، وتتحمل مؤسسة مستش�ف  100تكلفة الخدمة صفر، مجانا   -

 بال�امل. 
 

ي توفرها المؤسسة؟  -3
 ما �ي التحال�ل اليت

- CBC 
- CRP 
- LDH 
- S Ferritin 
- D Dimer 

 
 ك�ف �مكن طلب التحال�ل ؟ -4

 يتم التواصل تل�فون�ا ع� األرقام التال�ة:  -
 ( وا�س آب ) 01020706090أو   19257  

ي ال�ول سن�ت يتو�  -
  م��ض واخطارە بموعد السحب من المعمل أو التواصل مع ال الزمالء �ف

ل.  ف  الم�ف
 

 ؟تحال�لاألما�ن المتاح فيها ال -5
ق�ة  ي نطاق محافظة ال�ش

ي العمل �ف
المدن المرحلة األو� �شمل ل�ن المعامل المتعاقد عليها �ف

 . وأبوحماد  اإلبراه�م�ةومن�ا القمح و  الزقاز�قو  هه�ا  : التال�ة 
ق�ة غ�ي المرا�ز  الخمسة السابقة  �مكن ألي مواطن - عمل الذهاب إ� أي ممن أي مركز بال�ش

 متعاقد مع المؤسسة 
-  

�
ل متاحة أ�ضا مجانا ف ي  خدمة سحب العينات من الم�ف

 . المرا�ز الخمسة فقط ل�ن �ف



 

 

 األوراق المطل��ة؟  -6
 ضح بها التار�ــــخ.  روشتة حديثة من طب�ب مو  -
 . البطاقة الشخص�ة للم��ض صورة  -
ي  -

 . صورة شهادة الم�الد لألطفال دون السن القانويف
 

 ما �ي مواع�د العمل؟  -7
 إ�  10من سحب العينات :  -

�
 . مساءً  6صباحا

 إ�  10من خدمة العمالء :  -
�
 منتصف الل�ل.  12صباحا

 
 ؟تتم خدمة التحال�ل المجان�ةك�ف  -8

 سيتم إبالغه بالمكان والزمان. إذا كان الم��ض س�ذهب بنفسه إ� المعمل  -
سحب العينات سيتواصل معه مندوب من المعمل و�بالغه يتم إذا كان الم��ض س -

 باالحت�اطات الالزم اتباعها. 
 

 ميت تظهر النتائج وك�ف يتم استالمها؟ -9
ي موعد أقصاە  -

 . ساعة  24تظهر نت�جة التحال�ل �ف
 أيهما أ��. ترسل النتائج إ� الم��ض ع�ب وا�س أب أو مطبوعة   -

 

 ما الت�ف حال حدوث شكوى أو إساءة معاملة؟ -10
 لتقد�م شكوى.  19257يتم االتصال ع� الخط الساخن للمؤسسة  -
 إرسال الشكوى ع� وا�س آب رقم  -

�
  01020706090�مكن أ�ضا

 ساعة ع� أق� تقدير.  48يتم فحص الشكوى والرد خالل  -
 

 

 

 

 



 

 

 مالحظات هامة

 ٠١٠٢٠٧٠٦٠٩٠أو  ١٩٢٥٧بالمجان من خالل االتصال ع� االرقام دي �س  تحال�لال  -1
 

2-  ، ف وز�ر وال غف�ي ي الموض�ع والحجز من خالل ال�ول سن�ت �س، مف�ش فرق بني
مف�ش وسا�ط �ف

 .موظف وال مدير، كله واحد 
 

وح م -3 ف عنه  تحال�لال عملأي م��ض ه�ي  .مع نفسه بدون التنسيق مع ال�ول سن�ت احنا مش مسئولني
 

 المؤسسة لن تتحمل تكلفة أي تحال�ل غ�ي التحال�ل الخمسة الموضحة أعالە.  -4
 

وحالتهم   تحال�لالزم �كون مع الم��ض روشتة تار�خها حد�ث من دكتور علشان بعض الناس طلبت   -5
 .ك��سة وض�عوا فرصة ع� ناس مستحقة

 
 . لسه تعبان أو� بيهاإلن الم��ض ال�ي  تحال�لالحاالت ال�ي ر�نا شفاها وتعافت مش هينفع نعملها  -6

 
ي النظام -7

 .الس�ستم والنظام ما يزعلوش حد وال�ي يزعل من النظام يب�ت المشكلة ف�ه مش �ف

 

ة وآدم�ة بالمجان للجميع  ن ي تقد�م خدمة مم�ي
�شكركم ونرجو مساعدتنا �ن

 ونتمين ل�م جم�عا الصحة والسالمة والشفاء العاجل.  #دعواتكم


