نحوه انجام یک آزمایش کووید19-
برای انجام آزمایش کووید 19-در شهرستان لس آنجلس روشهای زیادی وجود دارد.

بگبید.
با پزشک خود تماس ر
•
•

گیی کنید.
عالئم خود را توصیف کنید تا در مورد نیاز به آزمایش تصمیم ر
برای برنامهریزی نوبت مراجعه با پزشک خود همکاری کنید.

اگر عالئم دارید یا در معرض ابتال قرار
گرفتهاید ،هرچه رسی عتر یک آزمایش
رایگان کووید 19-دهید!

به مدرسه یا کارفرمای خود مراجعه نمایید.
ی
آموزش و محلهای کار ،آزمایشدیه رایگان را به
• بسیاری از حوزههای
دانشآموزان و کارکنان عرضه یمکنند.
به یک مرکز آزمایشدیه شهرستان لس آنجلس در نزدییک خود مراجعه
نمایید.
ن
• جهت یافت یک مرکز آزمایشدیه  PCRدر نزدییک خود ،با شماره 211
ن
نشان
بگیید ،به شماره  844-833-1334پیامک بزنید یا به
تماس ر
 covid19.lacounty.gov/testingمراجعه نمایید.
• انجام آزمایش کووید 19-در تمایم مراکز دایر در شهرستان لس آنجلس،
فارغ از وضعیت مهاجرن یا بیمه ،رایگان است.
•

دریافت نوبت اکیدا توصیه یمشود.

ی
از برنامه آزمایش خانیک استفاده کنید.
ن
نشانتان ،ثبتنام کنید:
• جهت ارسال یک کیت رایگان آزمایش  PCRبه
covid19.lacounty.gov/testing/home-test-collectionprogram/.
• آزمایش خود را در خانه انجام دهید و برای دریافت نتایج خود آن را
ارسال کنید.

$

کالهبداری آزمایش
از
ر
کووید 19-اجتناب کنید:
اگر فکر یمکنید یک مرکز سیار
تقلب را یافته اید یا یک
کووید 19-ی
ی
تقلب را
آزمایش خانیک کووید 19-ی
خریداری کرده اید ،لطفا آن را بخش
امور مرصف کننده و مشاغل لس
ن
نشان bit.ly/DCBAHelp
آنجلس به
گزارش دهید یا با شماره
بگیید.
 )800( 593-8222تماس ر

ی
هزینه یک آزمایش ی
آنت ژن فوری خانیک را پرداخت کنید.
•
•

ی
فروش و سایر اماکن نزدیک به خود خریداری کنید.
آزمایشهای فوری را یمتوان از داروخانهها ،فروشگاههای خرده
در صورت پرداخت هزینه یک آزمایش فوری ،رسید خود را نگه دارید .شما ممکن است بتوانید هزینههای تقبل شده را از
طریق بیمه سالمت خود دریافت کنید.

به یک مرکز آزمایشدیه مستقل از شهرستان مراجعه نمایید.
ن
ن
برخ مراکز توسط یشکتهای خصویص ،سامانههای خصویص خدمات درمان یا شهرهای محیل اداره یمشوند.
•
•
•

• این مراکز توسط شهرستان لس آنجلس اداره نیمشوند یا به آن وابسته نیستند.
ن
آنها ممکن است برای انجام آزمایش از شما هزینه دریافت کنند .در مورد مخارج یا هزینههای اضاف سوال کنید.
رن
شناسان دولب یا بیمه را درخواست کنند.
همچنت ممکن است اطالعان مانند کارت
آنها
ی
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