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

أين تخضع لالختبار
المحىل.
الصح
إذا ظهرت عىل طفلك أعراض ،من األفضل الحصول عىل اختبار من طبيبه أو المركز
ي
ي
ً
صح قريب
اتصل بالرقم  2-1-1أو قم بزيارة موقع  211LAإذا احتجت إىل مساعدة يف العثور عىل طبيب .يمكنك أيضا إيجاد مركز
ي
منك عن طريق إدخال الرمز الييدي الخاص بك عىل موقع إدارة الموارد والخدمات الصحية .HRSA.gov
هناك عدة أماكن إلجراء اختبار:
المحىل ،يمكنك الذهاب إىل أحد المواقع المدرجة
الصح
إذا كان طفلك بصحة جيدة ،لكنه يحتاج إىل إجراء اختبار ،فباإلضافة إىل طبيبه أو المركز
ي
ي
أدناه.
• صيدلية .توفر العديد من الصيدليات اختبارات كوفيد 19-رفيوسية مجانية .قم باالتصال أو زيارة موقع اإلنينت لتفاصيل
أكي
 oوول مارت ر
عامي وأكي
بالشاكة مع  - Quest Diagnosticsلألطفال من سن ر
 CVS Health oو - Walgreensلألطفال من سن  3سنوات وأكي
 -Rite Aid oلألطفال من سن  4سنوات وأكي
 oالصيدليات المستقلة doineedacovid19test.com
•

ً
مدرسة طفلك أو دوري الرياضات الشبابية .تقدم العديد من المدارس والمناطق التعليمية اختبار كوفيد 19-مجانا للطالب،
والمتطوعي .اتصل بمدرستك أو الدوري الرياض لمعرفة ما إذا كان االختبار ً
متاحا وكيفية إجراؤه.
والموظفي،
ر
ر
ي

ً
• مواقع اختبار مدينة أو مقاطعة لوس أنجلوس .توفر هذه المواقع اختبار  PCRمجانا 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.
ُ
الت تختي األطفال أو تتطلب مواعيدُ ،يرج
قد يطلب من الشخص البالغ المرافق أخذ العينة من الطفل .لمعرفة المواقع ي
زيارة  .covid.19.lacounty.gov/testingيرج االتصال بالرقم  2-1-1ليتيب االختبار.
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كوفيد 19-لألطفال موارد اختبار
•

مواقع اختبار ليست يف مقاطعة لوس أنجلوس .تدير رشكات خاصة ،أو أنظمة رعاية صحية خاصة ،أو مدن محلية بعض
هذه المواقع ،وهذه المواقع ال يتم فحصها من قبل مقاطعة لوس أنجلوس.
 oقد يقدم بعضها اختبارات لألطفال .اسأل عن حدود العمر
ً
 oقد يطلبون رسوما إلجراء االختبار .اسأل مقدما إذا كانت هناك أي رسوم أو تكاليف.
ً
التأمي.
 oيجوز لهم أيضا أن يطلبوا معلومات مثل الهوية الحكومية أو
ر

االختبارات الميلية
عدة أخذ العينات الميلية

– تقوم بجمع العينة ويتم اختبارها يف مختي.

تتوفر عدة اختبار  PCRلألشخاص الذين يبلغون من العمر  4أعوام أو أكي والذين يعيشون يف مقاطعة لوس أنجلوس ولديهم أعراض كوفيد 19-أو
تلق المختي لالختبار .ا حزم عدة اخذ العينات و عدة االختبار
يعتقدون أنهم تعرضوا له .وعادة ما تكون النتائج متاحة بعد  48-24ساعة من ي
واالختبارات وإرسالها عي الييد كلها مجانية من خالل برنامج المقاطعة:
• اطلب عدة اختبار عي اإلنينت ،وس ُيسل إىل ميلك بالييد ،ثم تعيدها بالييد إىل المختي.
• استلم عدة اختبار من موقع داخل مقاطعة لوس أنجلوس .احصل عىل العينة يف الميل أو يف سيارتك وقم بإعادتها إىل نفس الموقع.
لتفاصيل إضافية ،قم بزيارة .covid.19.lacounty.gov/testing
االختبارات الذاتية  -أنت تجمع العينة وتقوم باالختبار بنفسك .النتائج عادة ما تستغرق  30-15دقيقة.
ً
المجاب من  .COVIDtests.govيمكنك الحصول عىل  4اختبارات شيعة لكل عائلة يف الميل بريديا
▪ اطلب االختبار
ي
• من صيدلية أو عىل اإلنينت أو من متجر مثل سوبر ماركت أو متجر آخر.
الصح الحصول عىل اختبارات ذاتية شيعة بدون تكلفة .اتصل بخطة تأمينك الصحية
بالتأمي
ويمكن لمعظم األشخاص الذين يتمتعون
ر
ي
التأمي الصحية بعض
من أجل التعليمات .إذا ذهبت إىل متجر ولم يوافقوا عىل تأمينك ،يمكنك االحتفاظ باإليصال ،وستسدد معظم خطط
ر
ً
التكاليف أو كلها .يدفع معظمهم كلفة ما يصل إىل  8اختبارات يف الميل شهريا لكل شخص مدرج يف الخطة .لالطالع عىل التفاصيل،
الذاب يف الميل.
انظر صفحة االختبار
ي
ً
نصيحة !تحقق من صفحة إدارة الغذاء والدواء عىل اإلنينت لمعرفة إن كان االختبار مرصحا به .وقد تكون بعض االختبارات الذاتية لهل
الذاب لمركز
محدودية من ناحية العمر .لالطالع عىل المعلومات المتعلقة بمجموعات االختبارات الميلية ،قم بزيارة ،موقع االختبار
ي
السيطرة عىل األمراض والوقاية منها.

حذار من اختبارات االحتيال والخداع الخاصة بكوفيد19-
أصدرت لجنة التجارة االتحادية معلومات حول كيفية تفادي رشاء اختبارات مزيفة عىل اإلنينت أو االنخداع باستخدام
مواقع االختبار االحتيالية.
قم بزيارة الموقع االحتيال والخداع حول كوفيد 19-للمزيد حول حاالت الخداع واالحتيال الشائعة المتصلة بكوفيد-
.19
وهم لكوفيد ،19-يرج اإلبالغ
وهم أو اشييت اختبار
وهم لكوفيد،19-
إذا كنت تعتقد أنك وجدت موقع
ي
ي
ي
عنه إىل وزارة شؤون المستهلك واألعمال عىل  bit.ly/DCBAHelpأو االتصال بالرقم .1-800 593-8222
لمزيد من المعلومات حول اختبارات كوفيد19-وما تعنيه نتائجك ،تفضل بزيارة
.ph.lacounty.gov/covidtests
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