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 دھید 19-چگونھ آزمایش کووید                         
دارد وجود 19-آزمایش کووید انجامدر شھرستان لس آنجلس راه ھای بسیاری برای     

 

 
 
 
 
 

رایگان دهی آزمایش   
 

 ،.  پزشکان و طرح های س��متیاست تان س��متیزشک یا طرح تماس با پ ،برای انجام آزمایش  بهترین گزینهاگر بیمه س��متی دارید، 
.  هستند  انتحت پوشش برای بیماران 19-رایگان کووید دهی مسئول فراهم کردن آزمایش  

.شویداز طریق محل کار یا مدرسه آزمایش اگر کارفرمای شما یا مدرسه تان آزمایش را الزام می کند،    
رایگان وجود دارد.  های نباشید.  در شهرستان لس آنجلس راه های بسیاری برای انجام آزمایشاگر بیمه س��متی ندارید، نگران   

 
دیدن کنید  دهی آزمایش محلاز یک   

 

                           ی شهرستان تسهی��ت                           
o   واقع شده  یک مرکز بهداشت عمومی اگر بیمه س��متی ندارید، ��ف نظر ار وضعیت مهاجرتتان، شما می توانید در

اگر بیمه دارید، شما نیاز خواهید   دهید. 19-کووید، آزمایش رایگان ی که فقط توسط پرستاران اداره می شودکلینیک در
 ید. داشت که اط��عات بیمه خود را فراهم کن

o .آزمایش دهی برای کودکان تمام سنین موجود است 
o  آزمایش هایPCR .و آنتی ژن ارائه می شود 
o از ،برای محل ها و ساعات ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic.PDF )کنید.دیدن ) اسپانیش 

 
 مرکز بهداشت یا داروخانه                                

                      از صفحه تارنمای محل های آزمایش دهی کووید-19 واقع شده در مجتمع وزارت بهداشت و خدمات انسانی دیدن کنید, 
 . آزمایش دهی کم هزینه یا بدون هزینه پیدا کنید تا  

o   اگر بیمه س��متی ندارید، مرکز بهداشت ممکن است از شما تقاضا کند تا در یک برنامه دولتی مانند مدیکال ثبت نام
 برای هزینه آزمایش بازپرداخت شوند. کنید تا آنها بتوانند 

o  .اگر بیمه دارید، شما ممکن است نیاز داشته باشید که اط��عات بیمه را فراهم کنید 
o د شما هزینه  مممکن است بر مبنای درآ حل هایل نیستید که اط��عات بیمه را فراهم کنید، برخی ماگر شما قادر یا ما

 طلب کنند.
o  تاید یا به آنها تلفن کنید کن  را م��حظه ی آنها. تارنماکنندرا ارائه می  19-کوویدرایگان بسیاری از داروخانه ها آزمایش های  

 از  برای اط��عات در مورد داروخانه های مستقلملزم می کنند.  آنها تعیین وقت قبلی یا هزینه آیادریابید 
doineedacovid19test.com   کنید.  دیدن 

 
 دریافت کنیدرایگان آزمایش آنتی ژن  یک کیت(لوازم)
  دقیقه در دسترس است.  30-10می کنید و آزمایش را خود انجام می دهید.  نتایج این "خودآزمایی ها" معمو�� در آوری شما نمونه را جمع 

اگر از تاریخ انقضای آزمایش آنتی ژن شما گذشته است، ممکن است هنوز برای م��ف مناسب باشد.  برر�� کنید تا ببینید که آیا خط کنترل 
 است که در دستورالعمل نشان داده شده است. برای جزییات   ان رنگیرؤیت است و همقابل 

Ph.lacounty.gov/covidselftest   کنید. را م��حظه 
 

 

برای تمام خانواده ها-طریق پست از دولت فدرالاز                                                                         
. تحویل داده می شودایگان کند که توسط خدمات پستی ایا��ت متحده  یش ر هر خانواده می تواند تقاضای چهار آزما                            

      سفارش را در  covidtest.gov ارسال کنید یا به 0233-232-800-1 تلفن کنید.
                           

یا قادر به ترک منزل نیستند.   دارند+ 65برای افرادی که -طریق پست از اداره بهداشت عمومیاز      
    افراد ساکن شهرستان لس آنجلس که 65+ دارند یا قادر به  ت رک منزل نیستند می توانند درخواست دو آزمایش رایگان کنند.

   د.نروز کاری ارسال می شو 5آزمایش ها در طول    
 
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
http://ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic.pdf
http://ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic_Spanish.pdf
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://doineedacovid19test.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/self/
https://www.covid.gov/tests
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgRbGcg4MD2tMgRXwIzEKKzFUOUJZOTY1SjRLWlFQNUtRRUExQjI3OFFNNi4u
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عمومی        چند خدمتی واکسیناسیون بهداشت محلدر یک   

 برای ساعات و محل ها از  Ph.lacounty.gov/vaccinepods دیدن کنید یا برنامه ریزی 
 (schedule) را دانلود کنید.

                         
 در مجتمع خود 

  را رایگان کیت های آزمایش ،، مراکز سالمندان، و سازمانی های محلی دیگرابسیاری از کتابخانه ها، بانک های غذ
 برای تحویل گرفتن در محل ارائه می کنند. یک کتابخانه در نزدیکی خود بیابید. 

 
 

در یک داروخانه با کارت مدیکال یا مدیکر خود      
دکتر داروخانه در کارت های مدیکال یا مدیکر افراد خانواده خود را بگیرید.  کارت ها را به      

، ، نشان دهید.  شما می توانید ماهانهندپیشخوانی که نسخه ها را در آنجا تحویل می ده                     
خانواده تقاضا کنید.    یک از افرادبرای هر  19-کوویدرایگان آزمایش خانگی   8                     
                     

س��متی دیگر استفاده از بیمه    
  تحت پوششخانگی برای هر شخص  شآزمای 8تا   ماهانه  می توانند س��متی دارند،  طرح ی که یکافراداغلب 

     ستفاده از بیمه س��متی وجود دارد، از جمله:از طریق ا دریافت آزمایش ها طرح دریافت کنند. چند راه برای
 .شود ارسالبه شما از طریق پست ها تقاضا کنید آزمایش  •
 . بگیریدتحویل آزمایش های رایگان را از یک داروخانه  •
 د  یخود را نگاه دارید.  شما می توان یدو رس  بخریدیک آزمایش از یک داروخانه یا مغازه دیگر  •

     FDA تأییدآزمایش باید مورد  . نه را پس بگیریداز هزی تمامی یا بخ��رسید خود را تحویل دهید و       
 باشد.      

چگونه  کنید.  برای اط��عات بیشتر،  صفحه تارنمای را م��حظه به طرح س��متی خود تلفن کنید یا تارنمای آنها  ،برای دستور العمل ها 
 . کنیدرا م��جظه  CMS درخانه خود را بصورت رایگان دریافت کنید هآزمایش بدون نسخ

      
با پزشک یا طرح س��متی خود تماس گیرید      

است تمامی   شما ملزمس��متی مه را دهد، بیاگر بیمه دارید، درصورتی که یک پزشک دستور آزمایش       
را پوشش دهد. برای تقاضای یک آزمایش، شما نیاز ندارید که ع��ئم داشته باشید.دهی هزینه آزمایش       

 
به محل کار   کارمند به عنوان بخ�� از برنامه بازگشت 19-کووید دهی آزمایشاگر ��کت های بیمه ممکن است       
   د.  اگر کارفرمای شما انجام آزمایش را ملزم می کند، از طریق کار خود اقدام کنید.نرا پوشش نده ، آنباشد    

 
 

 

 

f 

 آزمایش ها برای کودکان
 
 

یک پزشک بهترین است. اگر برای یافتن  یمحلبهداشت یا مرکز  شانع��ئم دارد، دریافت آزمایش از طریق پزشکاگر کودک شما  •
 HTSA.govکنید.  شما همجنین می توانید در   را م��حظه  211LA تلفن کنید یا  2-1-1نیاز به کمک دارید، به 

 یک مرکز بهداشت در نزدیکی خود پیدا کنید. 
 از رفتن، برر�� کنید. تحت حمایت شهرستان کودکان را از هر سنی آزمایش می کنند.  اما قبلحل های بسیاری از م •
به با�� را آزمایش می کنند،   2از سنین  /Quest Diagnostics Walmart-سنی متفاوت است تدر داروخانه های مختلف، محدودی •

 CVS Health  وsWalgreen  به با�� را آزمایش می کنند و  3سنینRite Aid  به با�� را آزمایش می کند.  برای داروخانه های   4سنین
 کنید.را م��حظه  doineedacovid19test.com مستقل، 

 .آزمایش آنتی ژن استفاده کنید، برای محدودیت سنی، جعبه را برر�� کنیداگر تصمیم دارید که از یک  •
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/POD_Site_Services.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sites.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sites.htm
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/POD_Site_Services.pdf
https://lacountylibrary.org/antigen-tests/
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://211la.org/resources/subcategory/healthcare
https://findahealthcenter.hrsa.gov/?zip=90012&radius=20&incrementalsearch=true
https://patient.questdiagnostics.com/no-cost-covid-test
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing
https://doineedacovid19test.com/

