موارد اختبار كوفيد 19-لألطفال
أنواع اختبارات كوفيد19-
ً
ُ
ً
الفيوسية
وس ما إذا كان الشخص مصابا بعدوى كوفيد 19-حاليا .يوجد نوعان من االختبارات ر
• قد يظهر االختبار ر
الفي ي
ُ
الت تتحقق مما
س آر) واختبارات المستضد ،ي
(ب ي
الت تستخدم لتشخيص كوفيد :19-اختبارات تضخيم الحمض النووي ي
ي
ً
فيوس المسبب لمرض كوفيد ،19-وفحص من ال تظهر عليهم
إذا كان الشخص الذي تظهر عليه األعراض مصابا بال ر
ه اختبارات مسحة األنف أو اللعاب.
أعراض .هذه ي
ً
• قد ُيظهر اختبار األجسام المضادة (المعروف أيضا باسم اختبار األمصال) ما إذا كان الشخص قد أصيب يف الماض ،وهو
ً
ً
مصابا بكوفيدً 19-
حاليا.
شخصا ما
فحص دم ال يمكنه تحديد ما إذا كان
ً
رياض ،تحقق للتأكد من أنه اختبار
اختبارا لتلبية متطلبات مدرسة ،أو مكان ،أو دوري
تأكد أنك تعرف نوع االختبار الذي تجريه .إذا كنت تجري
ي
وس.
ر
في ي

أين تخضع لالختبار
إذا ظهرت عىل طفلك أعراض ،يجب عليك االتصال بطبيبه أو بالمركز الصح المحىل.
صح قريب منك عن طريق
اتصل بالرقم  2-1-1أو قم بزيارة موقع  211LAإذا احتجت إىل مساعدة يف العثور عىل طبيب .يمكنك إيجاد مركز
ي
إدخال الرمز الييدي الخاص بك عىل موقع إدارة الموارد والخدمات الصحية .HRSA.gov
المحىل ،يمكنك الذهاب إىل أحد المواقع
الصح
إذا كان طفلك بصحة جيدة ،لكنه يحتاج إىل إجراء اختبار ،فباإلضافة إىل طبيبه أو المركز
ي
ي
المدرجة أدناه.
ً
• مواقع اختبار مدينة أو مقاطعة لوس أنجلوس .توفر هذه المواقع اختبار كوفيد 19-مجانا لكل من يعيش يف مقاطعة
لوس أنجلوس ،بغض النظر عن وضع إقامته وبدون حدود عمرية عىل أن يصحب األطفال الذين تقل أعمارهم عن 16
ً
عاما شخص بالغ .قد ُيطلب من الشخص البالغ المرافق أخذ العينة من الطفل .ال تتطلب أغلب هذه المواقع تحديد
مواعيد مسبقة ،إال أنه يوض بهذا لتقليل أوقات االنتظارُ .يرج زيارة  covid.19.lacounty.gov/testingأو االتصال
بالرقم  2-1-1ليتيب االختبار.
فيوسية مجانية .اتصل أو قم بزيارة موقع الصيدلية المحلية
• صيدلية .توفر العديد من الصيدليات اختبارات كوفيد 19-ر
تغيي حدود العمر.
اإللكيونية للحصول عىل التفاصيل وللتأكد من عدم ر
 oوول مارت ر
عامي وأكي
بالشاكة مع  - Quest Diagnosticsلألطفال من سن ر
 - CVS Health oلألطفال من سن  3سنوات وأكي
 - Walgreens oلألطفال من سن  3سنوات وأكي
 -Rite Aid oلألطفال من سن  4سنوات وأكي
 oالصيدليات المستقلة doineedacovid19test.com
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كوفيد 19-لألطفال موارد اختبار
ً
• مدرسة طفلك أو دوري الرياضات الشبابية .تقدم العديد من المدارس والمناطق التعليمية اختبار كوفيد 19-مجانا للطالب،
والموظفي ،والمتطوعي .اتصل بمدرستك أو الدوري الرياض لمعرفة ما إذا كان االختبار ً
متاحا وكيفية إجراؤه.
ر
ر
ي

االختبارات المنلية
• تتوفر االختبارات الميلية بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية يف العديد من الصيدليات ومحالت السوبر ماركت والمتاجر
الكبية.
ر
المعت يقبلها .ال يمكن
• إذا فكرت يف استخدام مجموعات االختبار الميلية لالختبار المطلوب ،تأكد أن المدرسة أو المكان
ي
ً
مبكرا
الصح
استخدام نتائج االختبارات الميلية إلنهاء الحجر
ي
ً
مصابا بكوفيد.19-
أو إلثبات أن طفلك ليس
احذر من عمليات االحتيال الخاصة باختبار
ُ
التأمي عادة إال إذا وصفها كوفيد-19-يرج زيارة صفحة ويب االحتيال
• اعلم أن االختبارات الميلية ال يغطيها
ر
والغش بشأن كوفيد 19-إلدارة الصحة العامة
الطبيب .للحصول عىل معلومات حول مجموعات االختبار
للتعرف عىل عمليات االحتيال والغش الشائعة
الذاب لمراكز السيطرة عىل
الميليةُ ،يرج زيارة موقع االختبار
ي
بشأن كوفيد.19-
األمراض والوقاية منها.

لمزيد من المعلومات حول اختبارات كوفيد19-وما تعنيه نتائجك ،تفضل بزيارة
.ph.lacounty.gov/covidtests
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