آزمایش کووید۱۹-
و آنچه باید درباره این آزمایش بدانید
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آزمون چگونه انجام میابد؟
اگرشماعالئم کووید  ۱۹دارید یا با کسی که کووید  ۱۹داشته ،تماس نزدیک
داشته اید ،باید آزمون بدهید .افرادی که به دنبال آزمایش هستند نخست با ارائه
دهنده خدمات درمانی خود تماس میگیرند.

به ارائه دهنده خدمات درمانی مراجعه کنید
افراد به دلیل عالئم کووید  ۱۹توسط ارائه
دهنده بهداشتی خود به صورت حضوری یا
تلفنی ارزیابی می گردند .بر اساس رهنمود
آزمایش سازمان بهداشت ایالت واشنگتن،
ارائه دهنده خدمات بهداشتی تعیین می کند
که آیا این آزمایش ضروری است یا خیر.

.

نمونه سواب بینی گرفته می شود
اگر ارائه دهنده تشخیص دهد که آزمایش
کووید ۱۹-الزم است ،پس وی از بینی
بیمار نمونه سواب میگیرد یا بیمار را
راهنمایی میکند تا خودش نمونه گیری
سواب را انجام دهد.

نمونه سواب به آزمایشگاه فرستاده میشود
سپس بسته آزمایش همراه با نمونه سواب
برای ارزیابی به آزمایشگاه فرستاده
میشود.

نتیجه آزمایش به بیمار بازگردانده میشود
اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد ،نتایج
آزمایش به سازمان بهداشتی ،شهرستان
کینگ کاونتی و سیاتل -گزارش
میشود.
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چگونه ازمون بدهم؟
هر فردیکه عالئم کووید  ۱۹دارد یا با کسی که کووید  ۱۹دارد ،تماس
نزدیک داشته است ،باید سریعا ً آزمون بدهد .نحوه برگزاری آزمون بستگی به
این دارد که شما مربوط به کدام گروهی میشوید .گروه هایکه در اولویت قرار
دارند ،مانند گروه های امداد رسانی ،کارمندان مراقبت های بهداشتی و
کسانیکه در محیط های همگانی مانند پناهگاه ها و مراکز مراقبت های
طوالنی مدت زندگی می کنند ،به دلیل خطر بیشتر راه های متفاوت برای
دسترسی به آزمایش نسبت به عموم مردم دارند.

نیروهای امدادی
نیروهای امداد رسانی ،مثل مأموران پلیس و کارکنان
خدمات پزشکی اورژانس ،در صورت داشتن عالئم
کووید ۱۹-باید با مأمور بهداشت اداره خود صحبت کنند.
برای گرفتن آزمایش سریع از نیروهای امدادی
هماهنگیهای خاصی صورت میگیرد تا آنها بتوانند فورا ً
به محل کار خود برگردند.

کارکنان مراقبتهای بهداشتی
کارکنان مراقبتهای بهداشتی ،درصورت داشتن
عالئم کووید ،۱۹-باید با خدمات بهداشتی کارکنان یا
ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی خود صحبت کنند تا
امکان آزمایش را برایشان فراهم کنند.

افرادی که در محیطهای همگانی زندگی یا کار
میکنند
افرادی که در محیطهای همگانی پرخطر ،مثل
مراکز مراقبتهای طویل مدت یا مراکز
خدمتدهی به بیخانمانها ،زندگی یا کار
میکنند ،خدمات بهداشتی بخصوص خود را
دارند که میتواند به افراد دارای عالئم کووید-
 ۱۹کمک کند تا به حمایت و آزمایش ایمن
دسترسی یابند.

افرادیکه بیمار هستند
اگر به یکی از این گروه ها تعلق نمیگیرید و
عالئم کووید  ۱۹را تجربه میکنید یا با کسی
که کووید  ۱۹دارد ،تماس نزدیک داشته اید،
لطفا با ارائه دهنده خدمات درمانی خود تماس
بگیرید ،حتی اگر ارائه دهنده خدمات درمانی
تان آزمایش نمیکند ،آنها میتوانند برای یافتن
مراکز آزمایش و مراقبت شما را کمک کند.

این معلومات نوشتاری (اینفوگرافیک) در  ۲می  ۲۰۲۰بازنگری شده است.
اطالعات قابل تغییراست .برای اطالعات بیشتر ،به سایت انترنیتی (وب سایت)
کووید ما مراجعه کنید:
www.kingcounty.gov/covid/persian
اگر پرسشی درباره کووید ۱۹-دارید ،مترجمان شفاهی در مرکز تماس مخصوص
ویروس کرونای جدید در شهرستان کینگ )King County Novel
 (Coronavirus Call Centerدردسترس هستند .برای درخواست مترجم
شفاهی ،با  206-477-3977تماس بگیرید.

