
ا بالخضوع ألحد االختبارات، فمن المهم أن تعرف أن االختبارات يتم إجراؤها عن طريق  إذا انطبقت عليك معايير االختبارات وإذا كنت مهتمًّ
تحديد موعد مسبق فقط. يمكن تحديد المواعيد وتأكيد تفاصيل الموقع عن طريق زيارة الرابط https://lhi.care/covidtesting أو 

االتصال بالرقم 1123-634 (888) 1 يرجى مالحظة أن التسجيل عبر الهاتف لن يُستخدم إال لألشخاص الذين ال يتوفر لهم الوصول إلى 
اإلنترنت. 

مطلوب موعد

في مقاطعة أورانج، تكون األولوية حاليًّا لموظفي الرعاية الصحية غير المصابين باألعراض، وأصحاب العمل أو مقدمي الرعاية الصحية. تم 
 )California Department of Public Health( تعريف المجموعة ذات األولوية بناًء على توجيهات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا

الموجهة إلى السلطات الصحية المحلية بتاريخ األول من مايو.  

معايير االختبارات

إذا كان الشخص لديه تأمين صحي، فستقدم OptumServe الفاتورة إلى شركة التأمين الصحي التي يتبعها المريض. أما األشخاص الذين 
ليس لديهم تأمين، فمن الممكن أن يستخدموا كذلك موقع االختبار المجتمعي، وستسدد الوالية تكلفة اختباراتهم. لن تتم مطالبة األشخاص الذين 

يخضعون لالختبارات بسداد أي مدفوعات. 

الدفع

االختبار المقدم هو اختبار تفاعل بوليميريز متسلسل )Polymerase Chain Reaction, PCR( حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء 
)Food and Drug Administration, FDA(، ويتعرف على العدوى الحالية )وليست العدوى السابقة( عن طريق الحصول على عينة 

باستخدام مسحة من األنف-البلعوم. ال يزال اختبار PCR غير مثالي، وخاصةً في حالة غير المصابين باألعراض، وقد يُظهر االختبار عن 
طريق الخطأ نتيجة سلبية لشخص ما؛ لذلك ينبغي تفسير النتائج بحذر. 

االختبار

ال يقدَّم تقييم طبي في مواقع اختبارات Optum؛ لذلك يوصى بأنه ينبغي على األشخاص المصابين بأعراض أن يقوموا باالتصال بمقدم 
الرعاية الطبية، أو إذا لم يكن لديهم مقدم رعاية طبية، فعليهم التوجه إلى إحدى العيادات المدرجة ضمن شبكة اختبارات فيروس كورونا 

 المستجد COVID-19 (أي OC COVID-19 Testing Network) على الموقع اإللكتروني
 .www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

 (COVID-19 Testing Task Force أي) COVID-19 انضمت والية كاليفورنيا وكذلك قوة عمل مهمة اختبارات فيروس كورونا المستجد
إلى OptumServe فيشراكة للتوسع في تقديم خدمات اختبارات فيروس كورونا المستجد COVID-19 في كاليفورنيا. في يوم األربعاء، 

الموافق الثالث عشر من مايو، ستبدأ المواقع األربعة في تحديد مواعيد لخدمات االختبارات في مقاطعة أورانج (Orange County)، وذلك في 
مدن Buena Park، وOrange، وSanta Ana، وكذلك في San Juan Capistrano، من االثنين إلى الجمعة، ومن الساعة 8 صباًحا 

إلى 12 مساًء، ومن الساعة 1 ظهًرا إلى الساعة 8 مساًء.

 COVID-19 أربعة مواقع جديدة تزيد اختبارات فيروس كورونا المستجد
OptumServe


