تست  101کووید19-
سه نوع تست کووید 19-وجود دارد که شاید درمورد آنها چیزهایی بشنوید – تست تشخیص بیماری ( ،)PCRتست آنتیژن و تست آنتیبادی (سرولوژی) .در اینجا
اطالعاتی پایه در مورد هر یک ارائه میشود.
تست تشخیص بیماری ()PCR

تست آنتیژن

تست آنتی بادی (سرولوژی)

نتیجه تست
چه چیزی را
نشان میدهد؟

اینکه فرد در حال حاضر مبتال به کووید 19-هست یا نه

اینکه فرد در حال حاضر مبتال به کووید 19-هست یا نه

میتواند نشان دهد که فرد زمانی در گذشته مبتال به کووید19-
بوده است یا نه

تست چطور
انجام میشود؟

سواب نازکی وارد قسمت پشتی بینی یا گلو میشود تا وجود
ویروس مشخص شود

سواب نازکی وارد قسمت پشتی بینی یا گلو میشود تا وجود
ویروس در این محل بررسی شود.

برای گرفتن نمونه خون از سوزن یا سوزن انگشتی مخصوص
(فینگر استیک) استفاده میشود و سپس نمونه مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرد تا وجود آنتیبادی
این ویروس مشخص گردد

چه چیزهایی
در نتیجه تست
مشخص میشود؟

نتیجه مثبت میتواند طرح مراقبت و راهنمایی را برای فرد
مبتال به ویروس ایجاد کند و فرد را ترغیب میکند که با قرنطینه
سرعت گسترش ویروس در سطح جامعه را کند نماید

تستهای آنتیژن نتایج کمهزینه و سریعی فراهم میکنند ،اما
معموالً حساسیت آنها نسبت به تستهای  PCRکمتر است ،بدین
معنا که دقت آنها در شناسایی ویروس به اندازه آنها نیست

اگر نتیجه تست آنتی بادی مثبت باشد ،به این معنی است که فرد
مورد نظر قبالً مبتال شده است اما دانشمندان هنوز نمیدانند آیا
این مسئله مانع از ابتالی مجدد آنها در آینده میشود یا نه.

این تست
برای چه
کسانی است؟

افرادی که عالئم کووید 19-دارند (مانند سرفه ،تنگی نفس،
مشکل تنفسی ،تب ،تب و لرزی که به دفعات تکرار می شود،
درد عضالت  ،گلودرد و از دست دادن حس بویایی و چشایی)
و کسانی که عالمتی ندارند طبق اولویتی که سازمان خدمات
سالمت عمومی تعیین کرده است

افرادی که عالئم کووید 19-دارند (مانند سرفه ،تنگی نفس،
مشکل تنفسی ،تب ،تب و لرزی که به دفعات تکرار می شود،
درد عضالت ،گلودرد و از دست دادن حس بویایی و چشایی)
و کسانی که عالمتی ندارند طبق اولویتی که سازمان خدمات
سالمت عمومی تعیین کرده است

دانشمندانی که در حال جستجو و تحقیق درباره ویروس هستند
تا بهتر متوجه شوند که چه تعداد از جمعیت افراد به این بیماری
مبتال شدهاند ،یا همچنین اینکه کارکنان بخش پزشکی که مسئول
تعیین صالحیت افراد برای اهدای پالسما به بیماران مبتال به
کووید 19-هستند  -اما به گفته  CDCاین تست هنوز برای
1
استفاده فردی در دسترس نیست

این تست در
چه مکانهایی
انجام میشود؟

از طرف پزشکتان – ساکنین اورنج کانتی که عالئم بیماری
را دارند اما نمیتوانند نزد ارائهدهنده خدمات بهداشتی
درمانی خودشان این تست را انجام دهند ،میتوانند از طریق
تماس با  )800( 564-8448یا مراجعه به سایت
 ،ochealthinfo.com/covidtestمحل های تست
رایگان را در «شبکه تست کووید -19اورنج کانتی» پیدا کنند.

بعضی ارائهدهندگان خدمات پزشکی و سایتهای انجام تست
بهجای تست  PCRآزمایش آنتیژن را انجام میدهند

برای اطالع درباره تست آنتیبادی با ارائهدهنده خدمات بهداشتی
درمانی خودتان تماس بگیرید

برای کسب اطالعات بیشتر درباره کووید 19-و انجام تست ،از سایت  ochealthinfo.com/covidtestبازدید کنید.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/serology-testing.html 1

