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To All Healthcare Facilities

إلى جميع المؤسسات الصحية بالمملكة

The National Health Regulatory Authority
announces, that based on the directives of the
National Taskforce for Combating the Coronavirus
(COVID-19), the private sector will be permitted to
conduct Covid-19 Serology Antibody tests to detect
the presence of a previous infection with the virus.

تعلن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنه
بناء على توجيه الفريق الوطني لمجابهة فيروس كورونا
 فإنه سيتم السماح للقطاع الخاص بإجراء، )19 (كوفيد
فحص األجسام المضادة للفيروس عن طريق الدم والتي
.تعكس وجود إصابة سابقة بالفيروس

Furthermore, the Authority notifies all Healthcare
Facilities that this test should not be used to detect
a new infection with the virus. Also, a test result
which is positive does not necessarily prove that
there is immunity to the virus.

كما تود الهيئة إحاطة المؤسسات الصحية بأن هذا الفحص
 كما ال،ال يستخدم للكشف عن اإلصابة الجديدة بالفيروس
.يثبت بالضرورة وجود مناعة ضد الفيروس

If antibodies are detected in individuals who have
not previously been identified as infected with the
virus, new infection should be ruled out. You should
call 444 to book for a PCR test.

و إذا ثبت وجود األجسام المضادة لدى األشخاص الذين لم
تسبق اصابتهم بالفيروس فيجب مباشرة أن يتم التحقق من
 لحجز موعد444 عدم وجود إصابة قائمة واإلتصال بالرقم
.PCR إلجراء فحص ال
وفي حال جاءت نتيجة الفحص سلبية فيعني ذلك وجود
.إصابة سابقة بالفيروس

If the PCR test result is negative, a positive serology
would indicate a previous infection with the virus.
Based on the above, facilities wishing to provide this
optional serology testing must apply for a
permission from the Authority and provide proof of
the availability of testing equipment in the facility or
through contracting with a laboratory licensed to
conduct the serology test.

وبناء على ما تقدم على المؤسسات الراغبة في تقديم هذه
الخدمة اإلختيارية التقدم لطلب التصريح من الهيئة وتقديم
ما يثبت إمكانية إجراء الفحص في المؤسسة أو التعاقد مع
.مختبر مرخص بإجراء الفحص

Your cooperation is highly appreciated in improving
health services in the Kingdom.

 ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم،هذا ما لزم توضيحه
.الدائم في االرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة
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