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 در اورنج کانتی 19مکان ھای انجام تست کووید 
است در  19کھ عامل ایجاد کووید  SARS-CoV-2انجام می شود و مشخص می شود آیا در حال حاضر ویروس  19کووید " PCR"در مکان ھای زیر تست 

 .وجود عفونت قبلی یا مراحل اولیھ عفونت در فرد توسط این تست مشخص نمی شود. بدن فرد وجود دارد
کھ تست رایگان انجام می دھند، یا اکثر بیمھ ھا را بدون ھیچ سھم ) در تاریخ انتشار این مطلب(این فھرست شامل مکان ھای عمومی و خصوصی است 

مکان ھای جدیدی مرتباً در . ارگیری در این لیست بھ معنی تأیید از طرف اورنج کانتی نیستاین فھرست دقیق و کامل نیست و قر. بیمھ اضافی می پذیرند
 .حال شروع بھ کار ھستند، پس لطفاً سایر مکان ھا را در اینترنت جستجو کنید

برای تمام . تقیماً با این مراکز تماس بگیریدبرای اطمینان از اینکھ واجد شرایط ھستید، بیمھ تان پذیرفتھ می شود، یا اگر درباره قیمت ھا سؤالی دارید، مس
 .این مکان ھای تست گیری باید از قبل وقت بگیرید

 اطالعات تماس سیستم سالمت
چھ کسانی می توانند تست 

 )واجد شرایط بودن(
 خدماتاگر تحت بیمھ گروه ھای زیر ھستید و نمی دانید چطور باید با ارائھ دھنده 

مراقبت از سالمتتان تماس بگیرید، لطفاً از طریق لینک ھا و شماره تلفن ھای زیر با 
توسط ارائھ دھنده تان اطالعاتی  19آنھا تماس بگیرید و درباره انجام تست کووید 

 .کسب کنید
 اطالعات تماس برای ثبت نام مکان

Kaiser 
 چند مکان

https://healthy.kaiserpermanente.org/southern-: وبسایت
 information-wellness/coronavirus-california/health 

 7297-813 (877): تلفن
 

Memorial Care 
 مکانچند 

 https://www.memorialcare.org/coronavirus: وبسایت
  MYMEMCARE (877) )3622-696-877(: تلفن

 
Providence 

 چند مکان
 updates-https://coronavirus.providence.org/socal: وبسایت

 9200-618 (310): تلفن
 

Hoag Health Network  یا
Hoag Urgent Care  

 چند مکان
 

 https://hoagurgentcare.com یا  https://covid19.hoag.org: وبسایت ھا

 

 مراکز مراقبت اورژانسی
Xpress Urgent Care 

  Costa Mesa مکان ھا
Huntington Beach  

Tustin 
Stanton 

چھ کسانی می توانند تست بدھند؟ 
 )واجد شرایط بودن(

در این مکان . برای ثبت نام جھت ارزیابی و تست باید تماس بگیرید یا آنالین اقدام کنید
 HRSAھا اکثر بیمھ ھا پذیرفتھ می شود و برای کسانی کھ بیمھ ندارند ھزینھ از 

دریافت می شود، اما در مورد پذیرش بیمھ و ھرگونھ سھم بیمھ ای کھ ممکن است در 
 .زمان انجام تست پرداخت کنید باید با ھمان مرکز تست تماس بگیرید

 
  

https://healthy.kaiserpermanente.org/southern-california/health-wellness/coronavirus-information
https://healthy.kaiserpermanente.org/southern-california/health-wellness/coronavirus-information
https://healthy.kaiserpermanente.org/southern-california/health-wellness/coronavirus-information
https://www.memorialcare.org/coronavirus
https://coronavirus.providence.org/socal-updates
https://covid19.hoag.org/
https://hoagurgentcare.com/
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 https://www.xurgentcare.com: وبسایت اطالعات تماس برای ثبت نام
 Costa Mesa :(877) 813-7297تلفن 
 Huntington Beach :(877) 813-7297تلفن 
 Tustin :(877) 813-7297تلفن 
 Stanton :(877) 813-7297تلفن 

Care Spot 
  Anaheim Hills مکان ھا

Brea 
Cerritos  
Cypress 

Huntington Beach  
La Habra 

Los Alamitos  
Placentia  

Yorba Linda 
چھ کسانی می توانند تست بدھند؟ 

 )واجد شرایط بودن(
در این مکان . برای ثبت نام جھت ارزیابی و تست باید تماس بگیرید یا آنالین اقدام کنید

پذیرش بیمھ و ھرگونھ سھم بیمھ ای کھ  ھا اکثر بیمھ ھا پذیرفتھ می شود، اما در مورد
 .ممکن است در زمان انجام تست پرداخت کنید باید با ھمان مرکز تست تماس بگیرید

 https://www.carespot.com: وبسایت اطالعات تماس برای ثبت نام
 Anaheim Hills :(714) 453-0120تلفن 
 Brea :(714) 255-1640تلفن 
 Cerritos :(562) 865-8750تلفن 
 Costa Mesa :(714) 263-0227تلفن 
 Cypress :(714) 252-5016تلفن 
 Huntington Beach :(714) 963-4398تلفن 
 La Habra :(714) 451-1072تلفن 
 Los Alamitos :(562)-430-4138تلفن 
 Placentia :(714) 792-3736تلفن 
 Yorba Linda :(714) 696-5280تلفن 

Marque Medical 
 Buena Park مکان ھا

Rancho Santa Margarita 
چھ کسانی می توانند تست بدھند؟ 

 )واجد شرایط بودن(
در این مکان . برای ثبت نام جھت ارزیابی و تست باید تماس بگیرید یا آنالین اقدام کنید

پذیرش بیمھ و ھرگونھ سھم بیمھ ای کھ ھا اکثر بیمھ ھا پذیرفتھ می شود، اما در مورد 
 .ممکن است در زمان انجام تست پرداخت کنید باید با ھمان مرکز تست تماس بگیرید

 
 https://marquemedical.com: وبسایت اطالعات تماس برای ثبت نام

 3995-617 (949): تلفن
 

 
  

http://www.xurgentcare.com/
https://www.carespot.com/
https://marquemedical.com/
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AFC Urgent Care Ladera Ranch 
 Ladera Ranch مکان

 
چھ کسانی می توانند تست بدھند؟ 

 )واجد شرایط بودن(
در این مکان . برای ثبت نام جھت ارزیابی و تست باید تماس بگیرید یا آنالین اقدام کنید

ممکن اکثر بیمھ ھا پذیرفتھ می شود، اما در مورد پذیرش بیمھ و ھرگونھ سھم بیمھ ای کھ 
 .است در زمان انجام تست پرداخت کنید باید با ھمان مرکز تست تماس بگیرید

 ranch-www.afcurgentcare.com/ladera: وبسایت اطالعات تماس برای ثبت نام
 3786-207 (949): تلفن

 
 

CVS Minute Clinics 
 چھ کسانی می توانند تست بدھند 

 )واجد شرایط بودن(
) CDPH(تست رایگان برای ساکنین کالیفرنیا کھ از معیارھای اصلی بخش سالمت عمومی کالیفرنیا 

اگر پوشش بیمھ داشتھ باشید از بیمھ تان استفاده می شود اما نیازی بھ پرداخت . برخوردار ھستند
 .سھم بیمھ نیست

-https://www.cvs.com/minuteclinic/covidبرای ثبت نام جھت انجام تست بھ وبسایت  اطالعات تماس
19- testing  تماس بگیرید 2727-389-866-1بروید یا با شماره. 

  Anaheim مکان ھا
Costa Mesa  

Fullerton 
Huntington Beach  

Irvine 
La Habra  

Los Alamitos  
Seal Beach 

San Clemente  
Stanton  

Tustin 
Yorba Linda 

 

 )ایالتی( OptumServeمکان ھای انجام تست 
 چھ کسانی می توانند تست بدھند 

 )واجد شرایط بودن(
تست رایگان برای ساکنین کالیفرنیا کھ از معیارھای اصلی بخش سالمت عمومی کالیفرنیا 

)CDPH (اگر پوشش . افرادی کھ عالئم بیماری را ندارند دارای اولویت ھستند. برخوردار ھستند
 .بیمھ داشتھ باشید از بیمھ تان استفاده می شود اما نیازی بھ پرداخت سھم بیمھ نیست

 
 بروید یا با شماره  hi.care/covidtestinghttps://lبرای ثبت نام بھ وبسایت  اطالعات تماس

 .تماس بگیرید 1-888-634-1123
 

 Buena Park مکان ھا
Orange  

Santa Ana 
San Juan Capistrano 

 
 

  

http://www.afcurgentcare.com/ladera-ranch
http://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-
http://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-
https://lhi.care/covidtesting
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 در اورنج کانتي 19شبکھ تست کووید 
 چھ کسانی می توانند تست بدھند 

 )واجد شرایط بودن(
دارند اما نمی توانند از طریق ارائھ دھنده  19برای ھمھ ساکنین کھ عالئم کووید 

 اگر پوشش بیمھ . تست بدھند امکان تست رایگان وجود دارد) پزشک(خدمات پزشکی 
 بالنسبة .داشتھ باشید از بیمھ تان استفاده می شود اما نیازی بھ پرداخت سھم بیمھ نیست

.الویب موقع على التسجیل فضلیُ  ویب، مواقع عناوین بھا یتوفر التي للمواقع  
 

 اطالعات تماس برای ثبت نام مکان ھا
Family Health Matters Community Health 

Center 
Fullerton 

 

 https://fhm-chc.org/covid-19/about-covid-19.html: وبسایت
 0411-441 (714): تلفن

Families Together of Orange County 
Tustin 

 

 6359-332 (714): تلفن

KCS Health Center 
Buena Park 

 

 https://www.kcshealthcenter.org/covid19-testing: وبسایت
 6550-503 (714): تلفن

Laguna Beach Community Clinic 
Laguna Beach 

 

 www.lbclinic.org: وبسایت
 0761-494 (949): تلفن

Nhan Hoa Comprehensive 
Health Care Clinic 

Garden Grove 
 

 www.nhanhoa.org: وبسایت
 8888-898 (714): تلفن

Serve the People Community Health 
Center 

Santa Ana 
 

 2738-742 (714): تلفن

SOS Health Center 
Costa Mesa ،Mission Viejo ،Newport Beach   و

Santa Ana 
 

 2100-270 (949): تلفن

Southland Integrated Services, Inc. 
Garden Grove 

 

 7001-620 (714): تلفن

St Jude Neighborhood Health Center 
Fullerton 

 

 5100-446 (714): تلفن

UCI Health 
Orange ،Santa Ana   وIrvine 

 

 7002-456 (714): تلفن

 

http://www.kcshealthcenter.org/covid19-testing
http://www.lbclinic.org/
http://www.nhanhoa.org/

