
 

 

All MGH employees, following the same guidelines as for wearing masks, will be asked to complete a 
screening form every day confirming that they do not have symptoms of COVI-19  

,MGH سيُطلب من جميع موظفى 

.COVID-19 خاصة بارتداء الكمامات ، و ملء نموذج الفحص كل يوم للتأكد من عدم وجود أعراض ل لا شاداترالتباع نفس اإ   

 

You must know your Partners’ username and password to sign into the screening form. If you do not 
know your Partners’ username or do not have an active password contact your manager before arriving 
to work.  

 

.الفحص لتسجيل الدخول الى نموذج      Partners  يجب أن تعرف اسم المستخدم و الكلمة المرور ل 

.إذا كنت ال تعرف اسم مستخدم أو لم يكن لديك كلمة مرور نشطة ، فاتصل بمديرك قبل الوصول إلى العمل  

. 

You will show your “cleared to work” message to security along with your MGH ID at the hospital 
entrance when you arrive at work. You do not have to wait until you get to work to fill out the screening 
form, you can complete it before you get to work.  

لمؤظف األمن مع البطاقة الهوية الخاصه بالمستشفى عند المدخل لدى وصولك. "تم التصريح للعمل" رسالةلع ستط  

.العمل القدوم الىالفحص ، يمكنك إكماله قبل  ليس عليك االنتظار حتى تصل إلى العمل لملء نموذج  

 

If your MGH ID badge is visible and you have a valid “cleared to work” message you will be eligible to go 
through the Fast Pass line. Staff will be available to help those who need assistance.   

 

 Fast Pass تم التصريح للعمل مرئية ولديك رسالة " " ستكون مؤهالً للذهاب عبر خط    MGHإذا كانت شارة    

مساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدةسيكون الموظفون متاحين لو .  

 

 

 



There are three ways to complete the form: 

 هناك ثالث طرق إلكمال النموذج

1. Use the Partners Covid-19 Day Pass app  
.Partners Covid-19 Day Pass استخدم تطبيق ١.  

 

 
2. Scan the QR code with your phone   

QR  باستخدام هاتفك. .امسح رمز٢   

 
 

3. Use this link www.partners.org/covidpass 

www.partners.org/covidpass  :٣. استخدم هذا الرابط 

 

 

 

Log on with your username and password   

بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكقم   



 

You will see these questions about Covid symptom 

Covid 19سترى هذه األسئلة حول االعراض الخاصة ب 

 

 

Answer the questions and hit Submit 

 أجب على األسئلة واضغط على إرسال



 

If you have no symptoms you will immediately get a message that you are “cleared for work”   

 "إذا لم يكن لديك أعراض ، فستتلقى على الفور رسالة مفادها أنك "حصلت على تصريح للعمل

 

 

Show this to the staff distributing masks at the hospital entrance, pick up your mask and report to work.   

.العمل فى  إبدأ ك والخاص ب كماموالتقط العند مدخل المستشفى ،  كماماتالموظفين الذين يوزعون الالى  هذا أظهر  

 

 
 
 
 

   


