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 که 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 .آزمایش آنتی بادی (پادتن) نمیتواند بیان کند که آیا فرد در حال حاضر به
کووید 19-مبتالست.

مطمئن شوید که از نوع آزمایشی که انجام می دهید ،مطلع هستید .چنانچه برای برآوردن الزام یک مدرسه ،محل برگزاری یا لیگ ورزشی نیاز است
آزمایش دهید ،اطمینان یابید که جهت برآوردن الزامات آنان ،آزمایش مذکور مناسب است.

کجا آزمایش دهیم
اگر فرزند شما عالئم دارد ،بهتر است نزد پزشک فرزندتان یا مرکز سالمت محلی آزمایش دهد .چنانچه در یافتن پزشک
به کمک احتیاج دارید ،با شماره  2-1-1تماس بگیرید یا به  211LAمراجعه نمایید .همچنین با وارد کردن کد پستی خود در وب
سایت  ،HRSA.govمیتوانید در نزدیکی خود یک مرکز سالمت پیدا کنید.
برای انجام آزمایش اماکن زیادی وجود دارد:
•

یک داروخانه .بسیاری از داروخانهها ،آزمایشهای ویروسی کووید 19-را رایگان ارائه میدهند .برای اطالع از جزئیات ،به
وبسایت آنان مراجعه نمایید.
 Walmart oبا  – Quest Diagnosticsبرای کودکان  2سال به بال
 CVS Health oو  – Walgreensبرای کودکان  3سال به بال
 – Rite Aid oبرای  4سال به بال
 oداروخانههای مستقل  -به نشانی  doineedacovid19test.comمراجعه نمایید

•

مدرسه فرزندتان یا ليگ 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 فرزندتان تماس بگیرید.

•

به یک مرکز آزمایشدهی تحت حمایت شهرستان .این مراکز بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی ،به هر فرد ساکن در
شهرستان لس آنجلس آزمایشهای  PCRرایگان ارائه میکنند .بسیاری از مراکز آزمایشدهی کودکان هر رده سنی را آزمایش
میکنند .کودکان زیر  16سال باید توسط یک فرد بزرگسال همراهی شوند که ممکن است از او تقاضا شود نمونه را جمعآوری
کند .برای پیدا کردن مراکزی که از کودکان آزمایش میگیرند یا نیاز به گرفتن وقت قبلی دارند به نشانی
 covid.19.lacounty.gov/testingمراجعه نمایید .اگر به کمک نیاز دارید ،همچنین میتوانید برای ترتیب دادن
آزمایش با شماره  2-1-1تماس بگیرید.
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• یک مرکز آزمایشدهی مستقل از شهرستان .برخی مراکز توسط شرکتهای خصوصی ،سامانههای خصوصی خدمات درمانی
یا شهرهای محلی اداره می شوند و شهرستان لس آنجلس صالحیت این مراکز را تحت بررسی دقیق قرار نمیدهد.
 oآنها ممکن است خدمات آزمایشدهی برای کودکان را ارائه دهند .در مورد محدودیتهای سنی سؤال کنید.
 oآنها ممکن است برای انجام آزمایش هزینه دریافت کنند .پیشاپیش بپرسید آیا مخارج یا هزینههای وجود دارد.
 oآنها همچنین ممکن است اطالعاتی مانند کارت شناسایی دولتی یا بیمه را درخواست کنند.

آزمایشهای خانگی
کیتهای جمع آوری (آزمایش) خانگی – شما نمونه را جمعآوری میکنید و نمونه در یک آزمایشگاه آزمایش میشود.
کیتهای آزمایش  PCRدر دسترس افراد  4+سالی قرار دارد که ساکن شهرستان لس آنجلس هستند و عالئم بیماری دارند یا فکر می کنند در معرض
کووید 19-قرار گرفتهاند .نتایج معمولً  24-48ساعت پس از آنکه آزمایشگاه ،تست را دریافت میکند در دسترس قرار میگیرند .تمامی کیتها،
آزمایشها و مرسولت پستی ،از طریق برنامه شهرستان رایگان هستند:
• یک کيت آنالین سفارش دهيد .کیت از طریق پست به منزل شما ارسال میشود و شما از طریق پست آن را به آزمایشگاه بازمیگردانید.
• کيت آزمایش را از یک محل واقع در شهرستان لس آنجلس تحویل بگيرید .نمونه را در منزل یا در ماشین خود جمعآوری کنید و به همان
مرکز برگردانید.
برای جزئیات ،به نشانی  covid.19.lacounty.gov/testingمراجعه نمایید.

خود آزماییها  -شما نمونه را جمعآوری میکنید و شخصاً آزمایش را انجام میدهید .دریافت نتایج معمولً  30-15دقیقه طول میکشد.
• آزمایشهای رایگان را در نشانی  COVIDtests.govسفارش دهيد .به ازای هر خانوار ،شما میتوانید  4آزمایش فوری رایگان
دریافت کنید.
• از یک داروخانه ،بصورت آنالین یا یک فروشگاه مانند یک سوپر مارکت یا فروشگاه خرده فروشی بزرگ.
اغلب افراد دارای بیمه خدمات درمانی میتوانند خود آزماییهای فوری را بصورت رایگان دریافت کنند .برای دستورالعملها با طرح سالمت خود
تماس بگیرید .اگر به یک مغازه میروید و آنان بیمهتان را قبول نمیکنند ،رسیدهایتان را نگه دارید .اغلب طرحهای درمانی بخشی از هزینه یا کل
هزینه را بازپرداخت خواهند کرد .اغلب آنها هزینه حداکثر  8آزمایش خانگی در ماه را برای هر فرد در قالب طرح را پرداخت میکنند .برای
جزئیات ،به صفحه وب  CMSبا عنوان آزمایش خانگی بدون نسخه مراجعه نمایید.

نکته!

وبسایت  FDAرا بررسی کنید تا پی ببرید آیا آزمایش شما دارای مجوز است .بعضی از خودآزماییها ممکن است محدودیت سنی داشته
باشند .برای اطالعات مربوط به کیتهای آزمایش خانگی به وب سایت تست خود آزمایی  CDCمراجعه نمایید.

مراقب کالهبرداریها و فریب آزمایش کووید 19-باشید
کمیسیون فدرال تجارت حاوی اطالعاتی در مورد نحوه اجتناب از خرید کیتهای آزمایش تقلبی بصورت آنالین یا افتادن در دام استفاده
از مراکز آزمایشدهی تقلبی میباشد.
برای اطالع از کالهبرداریها و فریببهای شایع کووید 19-به صفحه وب اداره بهداشت عمومی درباره کالهبرداریها و فریب کووید19-
مراجعه نمایید.
اگر فکر میکنید یک مرکز سیار کووید 19-تقلبی را یافتید یا یک آزمایش کووید 19-تقلبی را خریداری کردید ،لطفاً آن را بخش امور
مصرف کننده و مشاغل به نشانی  bit.ly/DCBAHelpگزارش دهید یا با شماره  1-800-593-8222تماس بگیرید.
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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