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۱. فقط در صورتی کھ دچار عالئم ھستید درخواست آزمایش دھید        

 این عالئم عبارتند از سرفھ، تنگی نفس یا سخت نفس کشیدن و نیز تب، لرز، تکان ھای مکرر بدن ھمراه با لرز،
درد عضالنی، سردرد، گلودرد و از دست دادن حس بویایی یا چشایی

 اگر بھ این عالئم دچار ھستید، با ارائھ دھنده خدمات درمانی خود (اگر دارید) تماس بگیرید و ھرچھ سریع تر خود را
از دیگران جدا کنید
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۲. آزمایش محرمانھ است.

 در آزمایش کووید-۱۹ روی افراد دچار عالئم، نمونھ گیری با سواب بینی انجام می شود، بدون اینکھ از سوزن استفاده
.شود یا نمونھ خون گرفتھ شود. نتایج معموالً بین دو تا چھار روز، یا در بعضی موارد زودتر آماده می شود
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 w. ابتدا زنگ بزنید تا نوبت بگیرید . 

 امکان دریافت نوبت برای ھمان روز یا روز بعد معموالً وجود دارد، اما شھروندان حتماً باید ابتدا تماس بگیرند تا
.از داشتن شرایط الزم برای آزمایش دادن و ھمچنین امکان دریافت این خدمات اطمینان یابند

 لیست ھمواره بھ روز مراکز انجام آزمایش و نیز اطالعات مربوط بھ نوبت گیری و روند آن را می توانید با مراجعھ بھ
 بھ شماره زیر کسب HCA یا تماس با خط ارجاعات سالمت ochealthinfo.com/covidtest وب سایت

 کنید: (800) 564-8448. 

عالئم کووید-۱۹ را دارید؟
بدھید رایگان  آزمایش 
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 سازمان مراقبت ھای بھداشتی شھرستان

 بھ سالمت شما اھمیت می دھد و دوست دارد تمامی کسانی کھ دچار
OC از این رو، شبکھ آزمایش کووید-19 عالئم کووید-19 ھستند آزمایش دھند.

 کھ بھ تازگی برقرار شده است خدمات آزمایش کووید-19 مورد تأیید سازمان 
 غذا و دارو

Orange
(Orange County Health Care Agency)

 (FDA)   را بھ صورت رایگان در اختیار افرادیمی  گذارد کھ دچار
عالئم این بیماری ھستند ولی بھ ھیچ یک از ارائھ دھندگان خدمات درمانی دسترسی ندارند.

 ھمین االن بفھمید کھ بھ کووید19- مبتالبھ محافظت از خودتان، عزیزانتان و جامعھ کمک کنید. 
ھستید یا نھ، حتی اگر تحت پوشش بیمھ سالمت نیستید.


