
دلـيــل مـــركـــز نـــادي الـنـصـر 
لفحص فيروس كورونا في دبي

خـــدمــــة الـــفـــحـــص عـــبـــر المركـبـــات



 كيف يمكنني الحصول على موعـد
 فحص فيــروس كورونــا المستــجد

 كوفيد 19؟

تتضمــن  الهاتــف  عبــر  نصيــة  رســالة  ســتصلك 
معلومــات حــول الموعــد والحــارة المحــددة للفحــص، 
ولــن يتــم إجــراء الفحــص دون وجــود رســالة بتأكيــد 

الموعد

يرجى االتصال بمركز  االتصال التابع لهيئة الصــحــة 
بدبـــي عـلى رقـــم  800342 �خـذ مـــوعـد بمركــز 
الــفـــحـــص عـــبــر المركبــات بنــادي النصر، جميـع 

الفحوصــات تتطلــب مواعيــد مسبقــة



 ما هي الرسوم المطلوبــة �جــراء
 الفحص؟

مجانيــة  وهــي  الخدمــة  علــى  رســوم  توجــد  ال 
للجميع

 ما هي الفئات التي يمكنها إجراء
 الفحص؟

إجــراء  والمقيميــن  المواطنيــن  لجميــع  يمكــن 
فحــص فيــروس كورونــا دون رســوم اذا كانــوا مــن 

الفئات التالية:  
كبــار المواطنيــن وكبار الســن من المقيمين - النســاء 
الحوامــل - أصحـــاب الهـــمم - الذين يعانون من أمراض 
مــزمــنـــة مثـــل: (الســكـــري، الضغـــط، أمـــراض القــــلــــب، 
الشراييــــن، ا�ورام والرومــــاتيزم، أمراض الكبــد والكلـى 

المزمنـــة، المـــخ وا�عصـــــاب)



تــم  الــذي  الموعــد  تأكيــد موعــد ومــكان حجــز 
إرساله من قبل هيئة الصحة بدبي

بطاقــة الهويــة ا¢مارتيــة ا�صليــــة للمسجليـــن 
في خدمة الفحص

 ما هو المطلوب إحضاره وقت
 الفحص؟

يومي¦ من الساعة 8:00 صباح¦ – 6:30 مساًء
ما هي مواعيد الفحص؟

يتم إنجاز الفحص خالل 5 دقائق
ما هي مدة الفحص؟

يتم أخذ عينة الفحص أثناء تواجدك في السيارة
 كيف يتم إجراء الفحص؟



الكمامــــات  ارتــداء  منهــا  االحترازيــة  بالتدابيــر  التقيــد  يرجــى 
والقفازات وأن ال يكون في المركبة أكثر من ثالثة أشخاص

إبــــراز  يمكنــك  الشــرطة،  قبــل  مــن  اســتيقافك  تــم  حــال  وفــي 
الرســـــالة النصيـــــة الـــــواردة إليــك مــن هيئـــــة الصــــحـــــة بدبـــــي، 
تقــدم  أن  يمكنــك  الــرادار  قبــل  مــن  تصويــرك  تــم  حــال  وفــــــي 

الرسالة النصية كإثبات في وقت الحق

نعم، يجب التسجيل للحصول على تصريح للحركة من شرطة 
دبي من خالل الموقع االلكتروني:  

هل أستطيع الخروج �جراء الفحص 
الطبي لفيروس كورونا المستجد أثناء 

فترة التعقيم الوطني في دبي؟ 

https://dxbpermit.gov.ae/permits



ال تفَزع، تأكد من أن تحجر نفسك فــي المنــزل وتتجنب 

االختالط مع ا®خرين، وسيتــم التواصـــل معك مـن قبل 

هيئة الصحة بدبـــي ±جـــراء الالزم، وفـــي حال لـم يتم 

التواصل بـعد ظهــــور النتيجـــة بـ 24 ســـاعة يمكنـك 

االتصــال على 800342 

 إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية،
 ماذا يجب أن أفعل؟

يمكنك الحصول على نتيجة الفحص من خالل التطبيق 

الذكي لهيئة الصحة بدبي (خدمات المرضى – تحـاليـل 

المختبر) في مدة أقصاها 48 ساعة من موعد الفحص

 متى وكيف يمكنني الحصول على
 نتيجة الفحص؟



Guide to Al Nasr Club
drive-through centre 
for COVID-19 testing 



How can I book an appointment 
to get a COVID-19 test? 

You will receive a con�rmation via text 

message. Note that you have to present 

the con�rmation text message to get 

the test done

Contact the DHA call centre on 800DHA 

(800342) to book an appointment



What are the test fees?
The test is conducted for free of charge

Who is eligible for the COVID-19 
test?
Those eligible for the tests are elders, 
pregnant women and those with 
chronic disease like:
diabetes, hypertension, heart disease, 

rheumatism, kidney disease and neuro-

logical diseases, to name a few



Show your con�rmation text 
message

Bring your Emirates ID card 

What should you bring with you 
when you come for the test?

The test is done while you are in the car 

How is the test done?

The test takes �ve minutes

How long does the test take? 

Everyday from 8:00am - 6:30pm 

What are the opening timings? 



Please make sure to follow precautionary guidelines that include 
wearing face masks and gloves when leaving the house. Also 
make sure that a maximum of three passengers in one car

If you are stopped by a police o�cer, you can show the appoint-
ment con�rmation text message. If your car was pictured by a 
radar, you can send the text as proof that you have a valid reason 
to leave the house, at a later time

https://dxbpermit.gov.ae/permits

Can I go out during the National 
Disinfection Programme in Dubai?

Yes you can, based on the decision by the Supreme 
Committee of Crisis and Disaster Management in 
Dubai, you need to apply for Movement Permit 
through the website: 



What should I do if my result is 
positive? 

Don't panic, isolate yourself at home and 

avoid interacting with others. The DHA team 

will contact you  to do the necessary. If you 

were not contacted within 24 hours after re-

ceiving the positive result, then you may call 

800DHA (800342)

When and how will you receive 
the test results? 
You can view your results by downloading the 

DHA app and clicking on “Patient Services”  

then “Lab Results”. The results take a maxi-

mum of 48 hours to be released


