
آزمایش                ORANGE COUNTY )شهرستان اورنج( 
اورنج(  Orange County )شهرستان  دهید و مکانی که می توانید در  انجام   COVID-19 آزمایش  باید  آیا  اینکه  از  برای اطالع 

به صورت رایگان آزمایش دهید، به راهنمای تصمیم گیری زیر مراجعه کنید.

عالئم COVID-19 دارید؟

خیربله

از پزشک خود درخواست کنید 
آزمایش را انجام دهد.

نمی توانید آزمایش را از پزشک 
خود دریافت کنید؟

مکان های آزمایش که 
می توانید به آن ها مراجعه 

کنید:
مکان های اصلی 	
مکان های ایالتی 	
شبکه آزمایش 	

بله

مکان های آزمایش که 
می توانید به آن ها مراجعه 

کنید:
مکان های اصلی 	
مکان های ایالتی 	
شبکه آزمایش 	

خیر

خیر

بیمه دارید؟

از پزشک خود درخواست 
کنید آزمایش را انجام دهد.

نمی توانید آزمایش را از پزشک 
خود دریافت کنید؟

مکان های آزمایش 
که می توانید به آن ها 

مراجعه کنید:
مکان های اصلی 	
مکان های ایالتی 	

مکان های آزمایش 
که می توانید به آن ها 

مراجعه کنید:
مکان های اصلی 	
مکان های ایالتی 	

خیر

مکان های آزمایش 
که می توانید به آن ها 

مراجعه کنید:
مکان های اصلی 	
مکان های ایالتی 	

آیا کارگر مشاغل 
ضروری هستید؟

برای مشاهدۀ فهرست 
کارگران مشاغل ضروری، 

کد QR را اسکن کنید.

وب سایت های مکان آزمایش Orange County )شهرستان اورنج(
www.ochealthinfo.com/supersites :مکان های اصلی
www.ochealthinfo.com/statesites :مکان های ایالتی

www.ochealthinfo.com/testingnetwork :شبکه آزمایش
www.ochealthinfo.com/covidtestingmap :آزمایش بیشتر

برای مشاهدۀ وب سایت های آزمایش 
COVID-19، کد QR را اسکن کنید.
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خیر

بله

بله

آیا در معرض COVID-19 یا 
تماس نزدیک با فرد مبتال به این 

ویروس قرار داشته اید؟

بله

آزمایش COVID-19 از کودکان
آزمایش از کودکان در بیشتر مکان های آزمایش انجام می شود. 
برای اطالع از ارائه شدن آزمایش از کودکان، مستقیماً با مکان 

موردنظر تماس بگیرید.

بیمه دارید؟

COVID-19

فکر می کنید در خطر 
ابتال به کووید 19 

هستید؟

محل های مراجعه برای 
انجام آزمایش:

مکان های اصلی 	

 آزمایش توصیه 
نمی شود.

خیر بله


