
19-كيفية ا�حصول ع�� اختبار كوفيد
.مقاطعة لوس أنجلوس19-هناك العديد من الطرق ل�حصول ع�� اختبار  كوفيد

.ز�ارة موقع اختبار �� مقاطعة لوس أنجلوس قر�ب منك

، أو قم بز�ارة844.833.1334، أو أرسل رسالة إ�� 211اتصل بالرقم •
covid19.lacounty.gov/testing موقع اختبار إليجادPCR مجا�ي

.قر�ب منك

مقاطعة لوس ال�ي تديرهاواقعاملهو مجا�ي ل�ل 19-إن اختبار �وفيد•
.أنجلوس �غض النظر عن وضع ال�جرة أو التأم�ن

.ُين�ح �شدة بتحديد موعد قبل الذهاب•

.استخدام برنامج جمع االختبارات املن�لية

مجانية يتم إرسالها PCRقم بالت�جيل  من أجل ا�حصول ع�� عدة اختبار •
: إليك

covid19.lacounty.gov/testing/home-test-collection-program/

 ل�حصول ع�� نتا•
ً
.ئجكقم بإجراء االختبار �� املن�ل وأرسلھ بر�ديا

.سريع �� املن�ل Antigenالدفع مقابل اختبار  

.وغ��ها من املواقع القر�بة منكبيع املفرديمكن شراء االختبارات السريعة �� الصيدليات ومتاجر •

 ع�� ا�حصول ع�� �عو�ض من خالل التأم�ن الص�� ا�خاص بك•
ً
.قم باالحتفاظ بالوصل؛ قد ت�ون قادرا

تجنب حاالت االحتيال 

:19-داملتصلة باختبار كوفي

إذا كنت تظن أنك وجدت موقع مز�ف 

أو قمت �شراء اختبار 19-الختبار �وفيد

من��� مز�ف، الرجاء إبالغ 19-�وفيد

� إدارة شؤون املس��لك�ن واألعمال ع�

أو االتصال bit.ly/DCBAHelpالرابط

800.593.8222بالرقم 

$

.اتصل بطبيبك

.صف األعراض لتقر�ر إن كنت بحاجة إ�� إجراء اختبار•

.اعمل مع طبيبك ع�� جدولة موعد•

.القيام بذلك ع�� املدرسة أو صاحب العمل ا�خاص بك

تقدم العديد من مقاطعات املدرسة وأماكن العمل اختبارات مجانية •
.للطالب واملوظف�ن

إذا �انت لديك أعراض أو �عرضت 

ل�خص مصاب، قم با�حصول ع�� 

مجا�ي بأسرع وقت 19-اختبار كوفيد

!ممكن

.ز�ارة موقع اختبار خارج املقاطعة

مدن محليةإدارة �عض املواقع تديرها شر�ات خاصة أو أنظمة رعاية �حية خاصة أو •

.هذه املواقع ال تديرها مقاطعة لوس أنجلوس وليس لها عالقة ��ا•

.  اسأل إذا �ان هناك أي رسوم إضافية أو مضافة. قد تقوم بفرض رسوم عليك مقابل إجراء االختبار•

.يجوز لهم أيضا أن يطلبوا معلومات مثل الهو�ة ا�ح�ومية أو التأم�ن•
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