نبذة عن اختبار مرض كوفيد19-
إذا ظهرت عليك أعراض أو كنت مخال ً
طا بشدة لشخص مصاب بكوفيد ،19-يُعد االختبار وسيلة مهمة لحماية عائلتك
وأصدقائك ومجتمعك.
•
•
•
•
•

كيفية إجراء االختبار
نوع االختبار
التكلفة
نتائج االختبار
المزيد من المعلومات

من الذي يجب أن يخضع الختبار كوفيد19-؟
نوصيك بإجراء اختبار كوفيد 19-إذا كنت:
•

تعاني أيًّا من أعراض كوفيد 19-التالية:
 oالسعال
 oالحمى
o

فقدان حاسة الشم/التذوق

 oآالم العضالت
o

سيالن األنف

 oقصر النفس
 oاحتقان الحلق
•

مخال ً
ط ا بشدة لشخص مصاب إصابة مؤكدة بكوفيد ،19-ما يعني أنك كنت موجودًا على بعد ستة أقدام لمدة  15دقيقة أو أكثر
من شخص ما:
 oفيما كانت تظهر األعراض عليه أو خالل  48ساعة قبل بدء ظهور األعراض ،أو
 oفي غضون  48ساعة قبل إجراء االختبار أو في أي وقت خالل األيام العشرة التي تلي االختبار
يُرجى مالحظة أنه إذا تعرضت لإلصابة ،فقد ال تحتاج إلى الحجر الصحي إذا كنت قد تلقيت اللقاح كامالً .يمكنك التحقُّق مع
سلطات الصحة العامة المحلية إذا كانت لديك أي أسئلة .إننا نرحب بجميع المرضى ،حتى أولئك الذين ال يملكون تأمينًا .وال
نسأل عن حالة الهجرة.
إلجراء االختبار لألسباب الصحية السابق ذكرها ،عليك االتصال بمكتب طبيبك في مستشفى Mass General
.Brigham

كيف يمكنني إجراء االختبار؟
توفر مستشفى  Mass General Brighamاختبار كوفيد .19-تستلزم معظم مواقعنا تحديد موعد .وسيعمل مكتب موفّر
الخدمة معك للعثور على أنسب مكان إلجراء االختبار.
كما يمكنك العثور على الشاحنات المجتمعية التابعة لنا والتي تقدم اختبار كوفيد 19-مجانًا في أيام وأوقات محددة .يُرجى
عرض الجدول لمعرفة متى سنكون موجودين في حيِّّك .وال حاجة إلى تحديد موعد.

كيف يتم االختبار؟
إن االختبار الذي نستخدمه هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( )PCRالفيروسي .ويتم عن طريق إجراء مسحة ألنفك.

ما تكلفة االختبار؟
يغطي التأمين معظم اختبارات كوفيد ، 19-دون تحميلك أي تكلفة إضافية .ويتضمن ذلك االختبارات التي يتم إجراؤها ألسباب
صحية (مثل ظهور األعراض أو التعرض المؤكد لإلصابة) واألسباب االختيارية (مثل الخضوع لالختبار من أجل السفر أو
قبل زيارة األسرة).
يُرجى التواصل مع خطة/موفر التأمين الصحي لديك إذا كانت لديك أسئلة.
توجد أيضًا مواقع اختبار مجتمعية مجانية متاحة في ماساتشوستس و نيوهامبشير

متى يجب أن أتوقع تلقي نتائج االختبار؟
تكون النتائج متاحة عادةً في غضون  48-24ساعة .وتُعد زيارة بوابة Mass General Brigham Patient
 Gatewayأسرع طريقة لالطالع على النتائج .وبمجرد اكتمال تحليل االختبار ،تتوفر نتائج كوفيد 19-على الفور في
.Patient Gateway
يُرجى مالحظة ما يلي :يتم إبالغ إدارة الصحة ال عامة بنتائج االختبارات اإليجابية .وقد تتلقى مكالمة من مجلس الصحة المحلي
أو فريق كوفيد في ماساتشوستس.

المزيد من المعلومات
لمعرفة المزيد حول اختبار كوفيد ،19-يمكنك زيارة ما يلي:
•

موقع والية ماساتشوستس اإللكتروني

•

موقع والية نيوهامبشاير اإللكتروني
تم التحديث في  21تشرين األول  /اكتوبر2021 ،

