چهار مکان جدید برای افزایش طرح تست کووید 19
OptumServe

ایالت کالیفرنیا و گروه ضربت تست کووید  19در قالب طرحی به نام  OptumServeبه یکدیگر ملحق شده اند تا خدمات تست
کووید  19را در کالیفرنیا افزایش دهند .از روز چهارشنبه  13مه چهار مکان در شهرهای Santa Ana ،Orange ،Buena Park
و San Juan Capistranoاز اورنج کانتی خمات تست را روزهای دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  12ظهر و از  1عصر تا  8شب
ارائه می کنند.

تست
این تست به صورت تست  PCRمورد تأیید  FDAاست که عفونت فعلی در فرد (نه عفونت های قبلی) را از طریق جمع آوری نمونه با
استفاده از سواب بینی  -حلق شناسایی می کند .تست  PCRهنوز نقص هایی دارد به خصوص در مورد کسانی که عالئم بیماری را ندارند
و ممکن است تست به اشتباه نتیجه فرد بیمار را منفی نشان دهد .به همین دلیل نتایج باید با احتیاط خوانده شوند.

پرداخت هزینه
اگر فردی بیمه پزشکی داشته باشد  OptumServeهزینه تست را از شرکت بیمه پزشکی بیمار دریافت می کند .کسانی که بیمه ندارند
نیز می توانند در این مکان ها تست بدهند و هزینه تست آنها توسط ایالت پرداخت می شود .هزینه تست از کسانی که تست می دهند
دریافت نمی شود.

معیارهای انجام تست
در اورنج کانتی در حال حاضر اولویت با ....کارکنان بخش خدمات سالمت ،کارکنان یا ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمت است که عالئم
بیماری را ندارند .این گروه اولویت در "راهنمای قضاوت در مورد سالمت عمومی" در بخش سالمت عمومی کالیفرنیا در تاریخ
 1مه مشخص شده است.

هیچ ارزیابی پزشکی در محل های انجام تست  Optumانجام نمی شود بنابراین توصیه می شود افرادی که عالئم بیماری دارند به پزشک
خودشان مراجعه کنند ،یا اگر پزشک و ارائه دهنده خدمات پزشکی ندارند به کلینیک مشخص شده در شبکه تست کووید  OC 19در سایت
 www.ochealthinfo.com/novelcoronavirusمراجعه کنند.
الزم است وقت بگیرید
اگر شرایط الزم برای تست دادن را دارید و می خواهید تست بدهید مهم است که بدانید این تست ها فقط با وقت قبلی انجام می شوند .به سایت
 https://lhi.care/covidtestingبروید یا با شماره  1(888) 634-1123تماس بگیرید تا قرار مالقات تعیین شود و جزئیات مکانی
نیز تأیید شود .لطفا ً توجه داشته باشید که ثبت نام تلفنی فقط برای کسانی است که به اینترنت دسترسی نداشته باشند.

