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ԻՆՉՊԵՍ ԹԵՍՏԱՎՈՐՎԵԼ COVID-19-Ի ՀԱՄԱՐ 
Լոս Անջելեսի Շրջանում կան COVID-19-ի թեստավորման  
բազմաթիվ  եղանակներ 
 
 
 
 

 

ԱՆՎՃԱՐ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 
 

Եթե դուք ունեք բժշկական ապահովագրություն, թեստավորում անելու համար լավագույն 
տարբերակը ձեր բժշկին կամ ապահովագրական ծրագրին դիմելն է: Բժիշկները և բժշկական 
ապահովագրության ծրագրերը պատասխանատու են իրենց հանձնարարված հիվանդներին 
անվճար COVID-19-ի թեստավորում տրամադրելու համար: 

Եթե ձեր գործատուն կամ դպրոցը պահանջում են թեստավորում, թեստավորումն արեք ձեր 
աշխատավայրի կամ դպրոցի միջոցով: 

Եթե դուք չունեք բժշկական ապահովագրություն, մի մտահոգվեք: Լոս Անջելեսի Շրջանում 
անվճար թեստեր անելու բազմաթիվ եղանակներ կան: 

 
 

Այցելեք թեստավորման վայր 
 

    Շրջանի կողմից կառավարվող  համայնքային վայր   
o Եթե դուք չունեք բժշկական ապահովագրություն, կարող եք անվճար COVID-19-ի 

թեստավորում անել Հանրային Առողջության Վարչության «միայն բուժակներ ունեցող 
կլինիկաներում» (Nurse only clinic)՝ անկախ ձեր ներգաղթի կարգավիճակից:  Եթե դուք 
ունեք ապահովագրություն, ձեզ   հարկավոր կլինի ապահովագրության մասին 
տեղեկություն տրամադրել:   

o Թեստավորումը հասանելի է բոլոր տարիքի երեխաների համար:  

o Առաջարկվում են ՊՇՌ (PCR) և հակագենի (antigen) թեստեր: 
o Վայրերը և ժամերը իմանալու համար այցելեք՝ ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic.pdf  

(իսպաներենը՝ այստեղ) 

 
 Առողջապահական կենտրոն կամ դեղատուն 
Այցելեք Հանրային Առողջության Վարչության՝ COVID -19-ի թեստվորման համայնքային 
վայրերի կայքէջ՝  անվճար կամ ցածր գներով թեստավորում գտնելու համար: 

o Եթե դուք չունեք բժշկական ապահովագրություն, ապա առողջապահական 
կենտրոնը կարող է խնդրել ձեզ գրանցվել որևէ պետական ծրագրում, ինչպիսին 
Medi-Cal-ն է, որպեսզի իրենք կարողանան փոխհատուցում ստանալ թեստի ծախսերի 
համար: 

o Եթե դուք ունեք բժշկական ապահովագրություն, ապա ձեզ կարող է անհրաժեշտ 
լինել տեղեկություններ տրամադրել ապահովագրության մասին: 

o Եթե դուք ի վիճակի չեք կամ չեք ցանկանում տրամադրել տեղեկություններ 
ապահովագրության մասին, որոշ վայրեր կարող են ձեզնից գանձել վճար՝ ձեր 
կարողություններին համապատասխան (sliding scale fee): 

Բազմաթիվ դեղատներ առաջարկում են COVID-19-ի անվճար թեստեր: Այցելեք նրանց 
կայքէջ կամ զանգահարեք՝ պարզելու, թե արդյոք պահանջվում է նախօրոք ժամադրում կամ 
կան վճարումներ: Անկախ դեղատների մասին տեղեկությունների համար այցելեք  
doineedacovid19test.com: 

 
 

 

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://doineedacovid19test.com/
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Ձեռք բերեք անվճար հակագենային (antigen) թեստի փաթեթ  
 

Դուք վերցնում եք նմուշը և ինքներդ եք կատարում թեստը: Այս «ինքնուրույն արվող թեստերի» 
արդյունքները սովորաբար հասանելի են 10-30 րոպեի ընթացքում: 
Եթե ձեր հակագենային թեստի ժամկետն անցել է, հնարավոր է, որ այն դեռ պիտանի լինի օգտագործման 
համար:  Ստուգեք՝  արդյոք հսկիչ գիծը (control line) տեսանելի է և ունի նույն գույնը, որը նշված է 
ցուցումներում: Մանրամասների համար այցելեք ph.lacounty.gov/covidselftest:  
 

 
Փոստով` դաշնային կառավարությունից` բոլոր ընտանիքների համար   
Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է պահանջել չորս անվճար թեստ, որոնք առաքվում են 
ԱՄՆ փոստային ծառայության միջոցով: Պատվիրեք covidtests.gov կայքում կամ 
զանգահարեք 1-800-232-0233: 

 
Փոստով` Հանրային Առողջության Վարչությունից՝ 65+ տարեկան կամ տունը լքել 
չկարողացող մարդկանց համար 
Լոս Անջելեսի Շրջանում ապրող այն մարդիկ, որոնք 65+ տարեկան են կամ անկարող են 
տնից դուրս գալ, կարող են պահանջել երկու անվճար թեստ: Թեստերը առաքվում են 5 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
 
Հանրային Առողջության՝ բազմաթիվ ծառայություններով վայրերում 
Ժամերը և  վայրերը իմանալու համար այցելեք ph.lacounty.gov/vaccinepods կամ ներբեռնեք 
ժամանակացույցը:  
 

 
Ձեր համայնքում 
Շատ գրադարաններ, անվճար սննդի կետեր, տարեցների կենտրոններ և այլ տեղական 
կազմակերպություններ առաջարկում են անվճար թեստի փաթեթներ, որոնք կարող եք 
այնտեղից վերցնել:  Գտեք գրադարան ձեր մոտակայքում: 
 
Դեղատանը՝ Ձեր Medi-Cal կամ Medicare քարտով  
Ստացեք Medi-Cal կամ Medicare քարտ(եր)ը ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անձի համար: 
Ցույց տվեք քարտ(եր)ը դեղագործին այն վաճառասեղանի մոտ, որտեղ հանձնում եք 
դեղատոմսերը: Յուրաքանչյուր ամիս կարող եք խնդրել 8 անվճար տնային COVID-19-ի թեստ 
յուրաքանչյուր անձի համար։ 

 
Բժշկական այլ ապահովագրությունների միջոցով  
Բժշկական ապահովագրություն ունեցող մարդկանց մեծ մասը, ներառյալ՝ Medi-Cal և 
Medicare Part B ունեցողները, կարող են ամսական մինչև 8 տնային թեստ ստանալ ծրագրում 
ընդգրկված յուրաքանչյուր անձի համար: Կա բժշկական ապահովագրության միջոցով 
թեստեր ստանալու մի քանի եղանակ, ներառյալ՝   

• Թեստերը ստանալ փոստով: 
• Վերցնել անվճար թեստերը դեղատնից: 
• Գնել թեստը դեղատնից կամ այլ խանութից և պահել ձեր կտրոնը: Դուք կարող եք 

ներկայացնել ձեր վճարման կտրոնը և հետ ստանալ բոլոր ծախսերը կամ դրանց մի 
մասը: Թեստը պետք է լիազորված լինի FDA-ի կողմից:  

Զանգահարեք ձեր բժշկական ապահովագրությանը կամ այցելեք նրանց կայք՝ ցուցումների 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/self/
https://www.covid.gov/tests
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sites.htm
https://lacountylibrary.org/antigen-tests/
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests
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համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք CMS-ի կայքէջ՝ «Ինչպես անվճար 
ձեռք բերել ձեր Տանը արվող և Ազատ վաճառվող COVID-19-ի թեստը»: 

 
Կապ հաստատեք ձեր բժշկի կամ բժշկական ապահովագրության հետ 

 

Եթե դուք ապահովագրություն ունեք, ձեր բժշկական ապահովագրողից պահանջվում է 
վճարել թեստի ողջ արժեքը, եթե բժիշկը հանձնարարում է թեստավորում: Թեստավորում 
պահանջելու համար անհրաժեշտ չէ ունենալ ախտանիշներ: 

 

Ապահովագրական ընկերությունները կարող են չփակել COVID-19-ի թեստավորման 
ծախսերը, եթե դա արվում է որպես աշխատակիցների՝ աշխատանքի վերադառնալու 
ծրագրի մաս: Եթե ձեր գործատուն է պահանջում թեստավորում, դա արեք ձեր 
աշխատավայրի միջոցով: 

   

f 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 
 

• Եթե ձեր երեխան ունի ախտանիշներ, լավագույնն է թեստ հանձնել նրա բժշկի մոտ կամ 
տեղական առողջապահական կենտրոնում: Եթե բժիշկ գտնելու համար օգնության կարիք 
ունեք, զանգահարեք 2-1-1 կամ այցելեք 211LA: Դուք կարող եք նաև գտնել ձեր մոտակայքում 
գտնվող առողջապահական կենտրոն HRSA.gov -ի միջոցով: 

• Շրջանի կողմից հովանավորվող բազմաթիվ վայրեր թեստավորում են ցանկացած տարիքի 
երեխաների: Բայց նախքան գնալը ստուգեք:  

• Տարիքային սահմանը տարբեր դեղատներում տարբեր է. Walmart/Quest Diagnostics-ը 
թեստավորում է 2 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց, CVS Health-ը և Walgreens-ը 
թեստավորում են 3 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց և Rite Aid-ը թեստավորում է 
4 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց: Անկախ դեղատների համար այցելեք՝ 
doineedacovid19test.com: 

• Եթե նախատեսում եք օգտագործել հակագենի թեստ, նշեք տարիքային սահմանի վանդակը:  
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
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.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing
https://doineedacovid19test.com/

