منابع آزمایش کووید 19-برای کودکان
انواع آزمایشهای کووید19-
•

اگر فرد دارای عفونت فعلی کووید 19-باشد ،آزمایش ویروسی میتواند آن را نشان دهد .دو نوع آزمایش ویروسی وجود دارد
که برای تشخیص کووید 19-از آنها استفاده میشود :آزمایشهای تقویت اسید نوکلئیک ( )NAATs/PCRو آزمایشهای
آنتی ژن .این آزمایشها بررسی میکنند آیا فرد دارای عالئم ،به ویروس کووید 19-مبتال است .از آنها برای غربالگری افرادی
که عالئمی ندارند نیز استفاده میشود .اینها همان آزمایشهای سواب بینی یا بزاق هستند.

•

اگر فرد در گذشته مبتال شده باشد ،آزمایش آنتی بادی (پادتن) (همچنین موسوم به آزمایش سرولوژی) ممکن است آن را
نشان دهد .این یک آزمایش خون است .اگر فرد در حال حاضر به کووید 19-مبتال باشد ،آزمایش آنتی بادی (پادتن) نمیتواند
آن را بیان کند.

مطمئن شوید که از نوع آزمایشی که انجام میدهید ،مطلع هستید .چنانچه برای برآوردن الزام یک مدرسه ،محل برگزاری یا لیگ ورزشی آزمایش
میدهید ،جهت کسب ا طمینان از اینکه یک آزمایش ویروسی است آن را بررسی کنید.

کجا آزمایش دهیم
اگر فرزند شما عالئم دارد ،باید با پزشک فرزندتان یا مرکز سالمت محلی تماس بگیرید.
چنانچه در یافتن پزشک به کمک احتیاج دارید ،با شماره  2-1-1تماس بگیرید یا به  211LAمراجعه نمایید .با وارد کردن کد پستی خود در وب
سایت  ،HRSA.govمیتوانید در نزدیکی خود یک مرکز سالمت پیدا کنید.
اگر حال فرزندتان مساعد است اما به آزمایش نیاز دارد ،عالوه بر پزشک فرزندتان یا مرکز سالمت محلی ،میتوانید به یکی از محلهای ذکر شده در زیر
مراجعه کنید.
•

یک مرکز آزمایشدهی شهر لس آنجلس یا شهرستان لس آنجلس .این مراکز بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی ،به هر
فرد ساکن در شهرستان لس آنجلس آزمایش کووید 19-رایگان ارائه میکنند .در خصوص اینکه چه کسانی میتوانند در
مراکز شهر یا شهرستان لس آنجلس تحت آزمایش قرار گیرند ،هیچ محدویت سنی وجود ندارد .کودکان زیر  16سال باید
توسط یک فرد بزرگسال همراهی شوند .ممکن است از فرد بزرگسال همراه کودک خواسته شود نمونه او را جمع آوری کند.
دریافت نوبت همیشه نیاز نیست ،اما برای کاهش زمان انتظار توصیه میشود .برای ترتیب دادن آزمایش ،به نشانی
 covid19.lacounty.gov/testingمراجعه نمایید یا با شماره  1-1-2تماس بگیرید.

•

یک داروخانه .بسیاری از داروخانهها ،آزمایشهای ویروسی کووید 19-را رایگان ارائه میدهند .برای جزئیات و اطمینان از
اینکه محدودیتهای سنی تغییر نکردهاند ،به وب سایت داروخانه محلی خود مراجعه کنید یا تماس بگیرید.
 Walmart oبا مشارکت  – Quest Diagnosticsبرای کودکان  2سال به بال
 – CVs Health oبرای کودکان  3سال به بال
 – Walgreens oبرای کودکان  3سال به بال
 – Rite Aid oبرای کودکان  4سال به بال
 oداروخانههای مستقل doineedacovid19test.com

•

مدرسه فرزندتان یا لیگ ورزشی جوانان .بسیاری از مدارس و حوزههای آموزشی ،آزمایش رایگان کووید 19-را به
دانشآموزان ،کارکنان و داوطلبان ارائه میکنند .برای اطالع از موجود بودن آزمایش و نحوه دسترسی به آن ،با مدرسه یا لیگ
ورزشی خود تماس بگیرید.
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آزمایشهای خانگی
•

آزمایشهای خانگی ،با نسخه یا بدون ارائه نسخه در بسیاری از داروخانهها ،سوپرمارکتها یا فروشگاههای خرده فروشی بزرگ
موجود است.

•

اگر در نظر دارید برای آزمایشهای الزامی از کیتهای آزمایش خانگی استفاده کنید ،مطمئن شوید که آنها مورد قبول مدرسه
یا محل برگزاری میباشند .از نتایج آزمایش خانگی نمیتوان بهمنظور خاتمه زودهنگام قرنطینه یا اثبات اینکه فرزندتان به
کووید 19-مبتال نیست ،استفاده کرد.

•

به این نکته توجه داشته باشید که آزمایشهای خانگی معمولً
تحت پوشش بیمه نیستند مگر اینکه توسط پزشک تجویز شده
باشند .برای اطالعات مربوط به کیتهای آزمایش خانگی به وب
سایت تست خود-آزمایی  CDCمراجعه نمایید.

مراقب کالهبرداریهای آزمایش کووید 19-باشید
 برای اطالع از کالهبرداریها و فریببهای شایعکووید 19-به صفحه وب اداره بهداشت عمومی
درباره کالهبرداریها و فریب کووید 19-مراجعه
نمایید.

برای اطالعات بیشتر در مورد آزمایشهای کووید 19-و اینکه نتایج آزمایش شما چه معنایی دارند ،به نشانی
 ph.lacounty.gov/covidtestsمراجعه نمایید.
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