
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تحدید الموعد
 إلى تحدید موعد 19-یحتاج الخضوع الختبار كوفید

 .لك 19-سیحتاج طبیبك إلى تقدیم طلب إلجراء اختبار كوفید
 .MyChartبمجرد تقدیم الطلب، ستُصدر لك تذكرة موعد، وقد تحدد بنفسك موعدًا الختبار كوفید عبر 

 .إذا كان االختبار ألجل إجراء قادم، فستتلقى مكالمة من أحد المنّسقین، الذي سیساعدك في تحدید الموعد
 

 موقع التجمیع المجتمعي لمستشفى جونز ھوبكنز 
(The Johns Hopkins Hospital Community Center) 

 كاروالینھذا مرأب زوار . 21287، بالتیمور، ماریالند كاروالینشارع نورث  601 یتم االختبار في 
)Caroline Visitors Garage.( 

 .یوفر الموقع إجراء االختبار وأنت جالس داخل سیارتك
یمكن الوصول إلى . موقع االختبار عند الضرورةیسمح الموقع للمرضى الذین حددوا موعدًا بالدخول إلى 

 .منطقة السیر بواسطة الكراسي المتحركة
سواء كنت تقود السیارة أو تسیر على األقدام، یرجى تسجیل الوصول في محطة مسؤول األمن 

 .الموجودة في الدوران
 .یُرجى إحضار بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیة معك إلى موعدك

 

 :اداتاإلرش
 .، انعطف شرقًا إلى شارع ماكیلدريكاروالینمن شارع  .1
 .سترى مرائب وقوف السیارات على كال الجانبین لكن ال تدخلھا .2
 .تجاوز المداخل وانعطف یمینًا لاللتفاف حول دوران ماكیلدري .3
 .سترى مسؤول أمن یرتدي سترة خضراء في نھایة الدوران .4
 .سیوجھك مسؤول األمن إلى المرأب .5
لن تكون ھناك . تذكرة وقوف السیارات واتبع الالفتات للوصول إلى موقع االختبارحب سا .6

 .أي تكلفة
 .أثناء وجودك في سیارتك، سیقوم موظفونا بجمع المسحات .7
أفالم /غیر مسموح بالتقاط الصور. یُرجى احترام خصوصیة المریض والموظفین .8

و.الفیدی
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ساعة، ستتلقى مكالمة من  24في غضون . وقد قدم طلبًا بذلك 19-یود طبیبك أن تخضع الختبار كوفید 
ولیس (نود منك أن تأتي إلى موقع التجمیع المجتمعي لمنشأة جونز ھوبكنز . المنّسق الذي سیحدد لك موعدًا

رجى عدم الحضور إلى یُ : یتطلب االختبار موعدًا. إلجراء ھذا االختبار غیر الطارئ) قسم الطوارئ
إذا . رجى القدوم وحدك إن أمكنمن أجل سالمة اآلخرین، یُ . االختبار دون تحدید موعد مقرالمستشفى أو 

ال تستخدم وسائل النقل العام أو . في المستشفى ك آخرون، یجب أن یظلوا في السیارة أثناء وجودكجاء مع
 .رجى إحضار بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیةیُ . مشاركة الرحالت

 بالتیمور، ماریالند: مركز جونز ھوبكنز بایفیو الطبي

إیسترن آفنیو،  4940یُرجى الحضور إلى موقع االختبار في مركز جونز ھوبكنز بایفیو الطبي، وعنوانھ 
موقع االختبار ھذا للمرضى المحدد لھم مواعید بالسیر إلى خیمة  یسمح. 21224بالتیمور، ماریالند 

 .االختبار عند الضرورة

 :ھوبكنز بایفیو الطبياتبع اإلرشادات أدناه للخضوع لالختبار في مركز جونز 

عند دخول الحرم في إیسترن آفنیو في جادة بایفیو، : دخول حرم المستشفى من الجنوب .1
 .إلى طریق میسون لورد، باتجاه مرأب انتظار المرضى) اتجھ شرقًا(انعطف یمینًا 

 .خذ أول یمین وادخل ساحة انتظار الموظفین الجنوبیة .2
ور حول ساحة انتظار السیارات لالصطفاف عند دخول الموقف، اتبع مسار حركة المر .3

انتقل ). (Community Care-A-Van" (شاحنة الرعایة المجتمعیة أ"للخضوع لالختبار في 
 )9إلى الخطوة رقم 

 .انعطف إلى جادة بایفیو من شارع لومبارد: دخول حرم المستشفى من الشمال .4
میسون لورد واستعد قم بالقیادة عبر حرم المستشفى إلى إشارة المرور في طریق  .5

 .لالنعطاف یساًرا
 .انعطف یساًرا إلى طریق میسون لورد باتجاه مرأب انتظار المرضى .6
 .خذ أول یمین وادخل ساحة انتظار الموظفین الجنوبیة .7
عند دخول الموقف، اتبع مسار حركة المرور حول ساحة انتظار السیارات لالصطفاف  .8

 ).Community Care-A-Van" (عیة أللخضوع لالختبار في شاحنة الرعایة المجتم
 .ابق في سیارتك مع غلق النوافذ، إلى أن یتم توجیھك بخالف ذلك .9

 .سیقترب أحد الموظفین من سیارتك ویطلب منك تأكید اسمك وموعد االختبار .10

 .أثناء وجودك في سیارتك، سیقوم موظفونا بجمع المسحات .11
 .الخاصة بالنتائجسنزّودك بتعلیمات متابعة الرعایة والتوقعات  .12
 .برجاء عدم دخول أي من المباني أثناء زیارتك .13
غیر مسموح بالتقاط . یُرجى احترام خصوصیة المریض والموظفین .14

 .أفالم الفیدیو/الصور
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 :تحدید الموعد

سیحتاج طبیبك إلى تقدیم طلب إلجراء اختبار . تحدید موعد 19-تتطلب جمیع اختبارات كوفید
مواعید لھم إلجراء عملیات جراحیة وإجراءات سیتلقى المرضى الذین تم تحدید . لك 19-كوفید

. اختیاریة في منشأة جونز ھوبكنز مكالمة من أحد المنّسقین بناًء على تاریخ اإلجراء الخاص بھم
 برجاء عدم الحضور إلى المستشفى. سیقوم المنسق بتحدید موعد لھم وتقدیم مزید من التعلیمات

 .ة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیةیرجى إحضار بطاق. أو محل االختبار دون موعد

 كولومبیا، ماریالند -مستشفى مقاطعة ھوارد العام 

 یرجى زیارة خیمة موقع االختبار في مستشفى مقاطعة ھوارد العام،
 .21044لیتل باتوكسنت باركواي، كولومبیا، ماریالند  11065

 
 :العام اإلرشادات الخاصة بإجراء االختبار في مستشفى مقاطعة ھوارد

تقع خیمة االختبار . ادلف من مدخل المستشفى قبالة لیتل باتوكسنت باركواي .1
 .برجاء عدم دخول المبنى. المجتمعي على الیسار

 .سیسألك مسؤول األمن عن اسمك بالكامل ویتأكد من حجز موعد لك .2
 .قم بالقیادة إلى الخیمة وابق في سیارتك .3
ھویتك وسیتم أخذ بمجرد دخول الخیمة، سیتأكد الموظفون من  .4

 .المسحات
 .سنزّودك بتعلیمات متابعة الرعایة والتوقعات الخاصة بالنتائج .5
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 .وقد قدم طلبًا بذلك 19-یود طبیبك أن تخضع الختبار كوفید
ساعة، ستتلقى مكالمة من المنّسق الذي سیحدد  24في غضون 

نود منك أن تأتي إلى موقع التجمیع المجتمعي . لك موعدًا
إلجراء ھذا ) ولیس قسم الطوارئ(لمنشأة جونز ھوبكنز 
برجاء : موعد یتطلب االختبار وجود. االختبار غیر الطارئ

لى المستشفى أو مركز الفحص بدون تحدید عدم الحضور إ
. من أجل سالمة اآلخرین، یرجى القدوم وحدك إن أمكن. موعد

إذا جاء معك آخرون، یجب أن یظلوا في السیارة أثناء وجودك 
ال تستخدم وسائل النقل العام أو مشاركة  .في المستشفى

رة صادرة عن یرجى إحضار بطاقة ھویة تحمل صو. الرحالت
 .جھة حكومیة

 
 بیثیسدا، ماریالند: مستشفى سوبیربان

 
 8600یرجى الحضور إلى مستشفى سوبیربان الكائنة في 

. 20814طریق جورجتاون القدیم، بیثیسدا، ماریالند، 
موقع االختبار ھذا للمرضى المحدد لھم مواعید  یسمح

 .بالسیر إلى مكان االختبار عند الضرورة
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الجناح 
غرین سبرینغ  الثالث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعة، ستتلقى مكالمة من  24في غضون . وقد قدم طلبًا بذلك 19-یود طبیبك أن تخضع الختبار كوفید
المجتمعي لمنشأة جونز ھوبكنز جمیع نود منك أن تأتي إلى موقع الت. المنّسق الذي سیقوم بتحدید موعد لك

رجى عدم الحضور یُ : یتطلب االختبار موعدًا. إلجراء ھذا االختبار غیر الطارئ) ولیس قسم الطوارئ(
. رجى القدوم وحدك إن أمكنمن أجل سالمة اآلخرین، یُ . االختبار دون تحدید موعد مقرإلى المستشفى أو 

تستخدم وسائل النقل العام ال . إذا جاء معك آخرون، یجب أن یظلوا في السیارة أثناء وجودك في المستشفى
 .رجى إحضار بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیةیُ . أو مشاركة الرحالت

 
 لوثرفیل، ماریالند: جونز ھوبكنز غرین سبرینغ ستیشن

 
رجى القدوم إلى خیمة موقع االختبار في جونز ھوبكنز في جناح غرین سبرینغ ستیشن الثالث، الكائن في یُ 

عند دخول حرم غرین سبرینغ ستیشن من طریق جوبا، . 21093ولز، لوثرفیل، ماریالند، طریق ف 10803
استمر في خط مستقیم مروًرا بإشارتي توقف . عند أول إشارة توقف، اتجھ یساًرا. یرجى اتباع طریق ستیشن

مباشرة إلى الجانب األخر استمر  ).طریق فولز10803(إضافیتین قبل أن تدخل ساحة انتظار الجناح الثالث 
الخیمة عند الجزء الخلفي من . سیوجھك مسؤول أمن یرتدي سترة خضراء ابتداًء من تلك النقطة. من المبنى

 .موقع االختبار ھذا للمرضى المحدد لھم مواعید بالسیر إلى خیمة االختبار عند الضرورة یسمح. المبنى
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :دات أدناه للخضوع لالختبار في غرین سبرینغ ستیشناتبع اإلرشا
 .ابق في سیارتك مع غلق النوافذ، إلى أن یتم توجیھك بخالف ذلك .1
 .سیقترب مسؤول أمن یرتدي سترة خضراء من سیارتك .2
 .سیطلب منك مسؤول األمن تأكید اسمك وموعد االختبار .3
 .االختبارسیوجھك مسؤول األمن إلى مكان انتظار مؤقت بالقرب من خیمة  .4
 .عندما یكون الموظفون جاھزین، سیوجھك مسؤول األمن لدخول الخیمة بسیارتك .5
 .أثناء وجودك في سیارتك، سیقوم موظفونا بجمع المسحات .6

 

سنزّودك بتعلیمات متابعة الرعایة والتوقعات الخاصة  .7
 .بالنتائج

 .برجاء عدم دخول أي من المباني أثناء زیارتك .8
غیر مسموح بالتقاط . المریض والموظفینیُرجى احترام خصوصیة  .9

 .أفالم الفیدیو/الصور
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ساعة، ستتلقى  24في غضون . وقد قدم طلبًا بذلك 19-یود طبیبك أن تخضع الختبار كوفید
نود منك أن تأتي إلى موقع التجمیع . مكالمة من أحد المنسقین الذي سیحدد لك موعدًا

. إلجراء ھذا االختبار غیر الطارئ) ولیس قسم الطوارئ(المجتمعي لمنشأة جونز ھوبكنز 
االختبار دون تحدید  مقررجى عدم الحضور إلى المستشفى أو یُ : یتطلب االختبار موعدًا

معك آخرون، یجب إذا جاء . رجى القدوم وحدك إن أمكنمن أجل سالمة اآلخرین، یُ . موعد
ال تستخدم وسائل النقل العام أو مشاركة . أن یظلوا في السیارة أثناء وجودك في المستشفى

 .رجى إحضار بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیةیُ . الرحالت
 

 شمال غرب واشنطن العاصمة: مستشفى سیبلي التذكاري
 

 طریق الفبورو، 5255 یبلي الكائنة فيیرجى الحضور إلى خیمة موقع االختبار في مستشفى س
 للمرضى الذین تحدد لھم  ال یسمح موقع االختبار ھذا. 20016شمال غرب واشنطن العاصمة، 
 .موعد بالسیر إلى خیمة االختبار

 

 :اتبع اإلرشادات أدناه للخضوع لالختبار في مستشفى سیبلي
 .قسم الطوارئ عند الدخول إلى حرم المستشفى، اتبع الالفتات المؤدیة إلى .1
 .حافظ على النوافذ مغلقة .2
عندما تقترب من منطقة االنعطاف نحو قسم الطوارئ، سترى الفتات توجھك إلى منطقة  .3

 .االختبار
 .ابق على الیسار عند دخولك الدوران .4
 .تقدم نحو األمام إلى عالمة التوقف األولى وانتظر توجیھ الموظفین .5
 .للدخول إلى خیمة االختبارسیرشدك الموظفون إلى الوقت المناسب  .6
 .سیُطلب منك عرض ھویتك من وراء نافذة السیارة حتى یمكن رؤیتھا .7
 .ال تحتاج في أي وقت للخروج من سیارتك .8
 .سیوجھك المضیف لقیادة سیارتك إلى موقع االختبار .9

أفالم /غیر مسموح بالتقاط الصور .یُرجى احترام خصوصیة المریض والموظفین .10
.الفیدیو

 
 

 شمال غرب واشنطن العاصمة -مستشفى سیبلي التذكاري 

 مقر االختبار

IN
F200

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعة، ستتلقى  24في غضون . وقد قدم طلبًا بذلك 19-یود طبیبك أن تخضع الختبار كوفید
نود منك أن تأتي إلى موقع التجمیع . مكالمة من أحد المنسقین الذي سیحدد لك موعدًا

. إلجراء ھذا االختبار غیر الطارئ) ولیس قسم الطوارئ(المجتمعي لمنشأة جونز ھوبكنز 
رجى زیارة خیمة االختبار التي یمكن دخولھا بالسیارة في یُ : یتطلب االختبار تحدید موعد

 .21236ماریالند  جادة كامبل، نوتینغھام، 4924 :موقع أطباء جونز ھوبكنز المجتمعیین

 الخرائط واإلرشادات

 :اتبع اإلرشادات أدناه لمعرفة موقع اختبار وایت مارش الخاص بنا الذي یمكن دخولھ بالسیارة

 من مدخل شارع ھانیغو
 .انعطف یمینًا إلى ساحة انتظار السیارات وواصل التقدم حتى إشارة الوقوف .1
 .االختبار انعطف یساًرا واتبع الالفتات المخصصة تجاه خیمة .2
. رجى تقدیم اسمك وموعد االختبار للموظفیُ . سیكون ھناك موظف للترحیب بك .3

 .رجى أن یكون لدیك بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن الحكومة جاھزة للتقدیمیُ 
 .رجى البقاء في سیارتك أثناء قیام موظفینا بجمع مسحات االختباریُ  .4
 .لخاصة بتلقي نتائجك قبل مغادرتكسنزودك بتعلیمات متابعة الرعایة والتوقعات ا .5

 :من مدخل جادة كامبل
 .انعطف یساًرا عند أول إشارة مرور .1
بعد إشارة التوقف، واصل السیر مباشرة نحو المدخل الرئیسي واتبع الفتات خیمة االختبار  .2

 .على یمین المبنى
. رجى تقدیم اسمك وموعد االختبار للموظفیُ . سیكون ھناك موظف للترحیب بك .3

 .رجى أن یكون لدیك بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن الحكومة جاھزة للتقدیمیُ 
 .رجى البقاء في سیارتك أثناء قیام موظفینا بجمع مسحات االختباریُ  .4
 .سنزودك بتعلیمات متابعة الرعایة والتوقعات الخاصة بتلقي نتائجك قبل مغادرتك .5

یُرجى احترام . مباني جونز ھوبكنز أثناء زیارتكبرجاء عدم دخول أي من : ملحوظة
 .أفالم الفیدیو/غیر مسموح بالتقاط الصور. خصوصیة المریض والموظفین

 
 

 وایت مارش -أطباء جونز ھوبكنز المجتمعیین  

 مقر االختبار
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