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يمكنك الوصول للخدمة عبراختيار فئة الخدمات املجتمعية

لوضع الخدمة في قائمة املفضلة لبدء الخدمة لالطالع على بطاقة وصف الخدمة

عند اختيارخدمة فحص كوفيد 19-
سوف تظهر لك هذه الصفحة إذا كنت تريد حجز موعد جديد
اضغط على زر"حجز موعد"

عند اختيار"حجز موعد" سوف تظهر لك هذه الصفحة في حال
كنت ترغب بالقيام بفحص فرد واحد فقط أو أكثر

في حال اختيارفرد

سوف تظهر لك هذه الصفحة حيث تحتوي على الفئات املسموح
لها بإجراء الفحص

في حال كنت تنتمي إلى إحدى هذه الفئات اختر"نعم متابعة الحجز"
ر

اخترألي فئة تنتمي من هذه الفئات
مالحظة :تم إدراج تحت كل فئة االثبات الذي يجب إبرازه هند
إجراء فحص كوفيد 19-

بعد اختيارالفئة التي تنتمي إليها يجب عليك إدخال رقم الهوية الخاص بك

عند ادخال رقم الهوية الخاص بك
يجب عليك اختياررقم الهاتف الستالم رمز التأكيد ( )OTPاملؤقت
بعدها اضغط على زر"إرسال رمز التحقق " الستالم الرمز

يجب عليك إدخال رمز التأكيد ( )OTPالذي استلمته عبرالرسالة النصية املكون من ()4ارقام

بعد إدخال رمز التأكيد الذي استلمته عبرالرسائل النصية
سوف تظهربياناتك الشخصية ( رقم الهوية،االسم بالكامل  ،تاريخ امليالد  ،رقم الهاتف
 ،الجنس ) بعد التأكد منها اضغط على زر"حفظ"
سوف تظهر لك هذه الصفحة الختيارالتاريخ والوقت الذي ترغب به للقيام بالفحص
بعد االنتهاء يمكنك الضغط على زر اعتماد لتأكيد الحجز

قم بتقييم الخدمة بعد الضغط على زراعتماد

بعد تقييم الخدمة سوف يصلك رمزاالستجابة السريعة مع بيانات حجزك حيث يجب
ابرازهذا الرمز عند الذهاب للقيام بالفحص

التوجه إلى مركز (فحص كوفيد  )19لشرطة الفجيرة مع إبرازاإلثبات املطلوب (مثل بطاقة
الهوية – بطاقة العمل – برنامج الحصن – بطاقة أصحاب الهمم) في التاريخ املحدد.

في حال كنت تريد االطالع على حجوزاتك السابقة اضغط على زر
"عرض الطلبات السابقة"

يمكنك البحث عن طلبك عن طريق رقم الهوية الخاص بك

سوف يطلب منك اختياررقم الهاتف الستالم رمز التأكيد الخاص بك
يجب ادخال رمز التأكيد للعرض طلباتك السابقة

سوف يظهر لك طلبك مع رمز االستجابة السريعة وتفاصيل الحجز الخاص بك
في حال كنت ترغب بإلغاء طلبك اضغط على زر"إلغاء" سوف يظهر لك
االشعارالتالي لتأكيد طلب االلغاء

في حال اختيارمجموعة أفراد " 3أفراد كحد أقص ى" أو عائلة “ 5أفراد كحد أقص ى"

سوف تظهر لك هذه الصفحة حيث تحتوي على الفئات املسموح
لها بإجراء الفحص

في حال كنت تنتمي إلى إحدى هذه الفئات اختر"نعم متابعة الحجز"
ر

اخترألي فئة تنتمي من هذه الفئات
مالحظة :تم إدراج تحت كل فئة االثبات الذي يجب إبرازه عند
إجراء فحص كوفيد 19-

بعد اختيارالفئة التي تنمي إليها يجب عليك إدخال رقم الهوية الخاص بك

عند ادخال رقم الهوية الخاص بك
يجب عليك اختياررقم الهاتف الستالم رمز التأكيد املؤقت ()OTP
بعدها اضغط على زر"إرسال رمز التحقق " الستالم الرمز

يجب عليك إدخال رمز التأكيد ( )OTPالذي استلمته عبرالرسالة النصية املكون من ()4ارقام

بعد إدخال رمز التأكيد الذي استلمته عبرالرسائل النصية
سوف تظهربياناتك بعد التأكد منها اضغط على زر"حفظ"

يمكنك إدخال رقم هوية فرد آخر اضغط "حفظ" لحفظ بيانات هذا الفرد
اضغط "إلغاء" إللغاء بيانات هذا الفرد

بعد حفظ بيانات الفرد الذي تم إدراجه سوف
تظهربياناته في الجدول أسفل
يمكنك الحجز لثالث أفراد كحد أقص ى
بعد إدخال جميع البيانات اضغط على زر
"تأكيد"

سوف تظهر لك هذه الصفحة الختيارالتاريخ والوقت الذي ترغب به للقيام بالفحص
بعد االنتهاء يمكنك الضغط على زر اعتماد لتأكيد الحجز

قم بتقييم الخدمة بعد الضغط على زراعتماد

بعد تقييم الخدمة سوف يصلك رمزاالستجابة السريعة مع بيانات
حجزك حيث يجب ابرازهذا الرمز عند الذهاب للقيام بالفحص

التوجه إلى مركز (فحص كوفيد  )19لشرطة الفجيرة مع إبرازاإلثبات املطلوب (مثل بطاقة
الهوية – بطاقة العمل – برنامج الحصن – بطاقة أصحاب الهمم) في التاريخ املحدد.

في حال كنت تريد االطالع على حجوزاتك السابقة اضغط على زر
"عرض الطلبات السابقة"

يمكنك البحث عن طلبك عن طريق رقم الهوية الخاص بك

سوف يطلب منك اختياررقم الهاتف الستالم رمز التأكيد الخاص بك
يجب ادخال رمز التأكيد للعرض طلباتك السابقة

سوف يظهر لك طلبك مع رمز االستجابة السريعة وتفاصيل الحجز الخاص بك
وباألفراد الذي قمت بالحجز لهم

في حال كنت ترغب بإلغاء طلب فرد واحد فقط يمكنك الضغط على زر
“إلغاء" املوجود تحت بيانات الفرد املراد إلغاء حجزه

