
اکت دار گھر میں کوویڈ  یریز پبلک ہیلتھ ےک ساتھ شر فیکس کاؤنٹی الئئر ٹیسٹ   19فیئر

  
ی

 تقسیم کرے گ

یریاں پائلٹ پروگرام ےک حےص ےک طور پر   فیکس کاؤنٹی الئتر اک ےس فیتر صحت عامہ ےک ساتھ منفرد اشتر

۔  جنریپڈ اینٹی  19-مفت کوویڈ 
ی

 ایٹ ہوم ٹیسٹ کٹس ےک لئر تقسیم ی سائٹ بن جائیں گ

یری گ  19-بیناکسنو کوویڈ فیکس کاؤنٹی پبلک الئتر میونٹی کھیل ک  13اینٹی جن کارڈ ہوم ٹیسٹ کٹس فیتر

۔ مقدار محدود 
ی

برانچوں اور آٹھ عالقائر شاخوں میں ےس ہر ایک میں یکم دسمتر ےس دستیاب ہوں گ

 . ، اور کٹس مفت ہیں ورت ہے یری کارڈ گ ضر ورت ہے اور نہ یہ الئتر . نہ تو رہائش ےک ثبوت گ ضر  ہے

ک  19-کوویڈ ہ میں جانچ گ مانگ میں حالیہ اضافر اور کم خوردہ سپالئر گ وجہ ےس پورے دولت مشتر

یریوں ےک ساتھ اہم کمیونٹی   ۔ صحت حکام کو امید ہے کہ معتتر ایجنسیوں مثال الئتر میں اضافہ ہوا ہے

اکت داری وں ےک ذریےع جانچ تک رسائر میں اضافہ وائرس ےک پھیالؤ کو روکنر میں مددگار ثابت ہوگا۔   شر

ان گ تشخییص  جانچ کرنا ہے تاکہ وہ اپٹر حیثیت جان  ان ایٹ ہوم ٹیسٹ کٹس کا مقصد کمیونٹی ممتر

۔ ابتدائر کارروائر ےس، اےس ٹرانسمیشن کو توڑنر اور دوشوں  سکیں اور جلد دیکھ بھال حاصل کر سکیں

۔   گ مزید حفاظت کرنر میں مدد کرئر چاہنر

یریاں کمیونٹی ےک م یری گ ڈائریکتی جیسیکا ہڈسن نر کہا کہ الئتر فیکس کاؤنٹی پبلک الئتر عتتر مراکز  فیتر

اکت داری جیےس صحت عامہ ےک اقدامات   ہیں اور ہمیں ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ ےک ساتھ اس شر

۔   گ حمایت کرنر ہونر خوشر ہو ریہ ہے

نیٹ  ۔ ٹیسٹ لینر ےک لئں افراد کو انتی یری ےک احاےط میں نہیں بلکہ گھر پر لیا جانا چاہنر ٹیسٹ الئتر

نیٹ ےس فعال ڈیوائ  جس میں ویب کیم  کنکشن، انتی
ی

ورت ہوگ س )کمپیوٹر، موبائل فون یا ٹیبلٹ( گ ضر

یا فرنٹ فیسنگ کیمرہ، مائیکروفون اور ٹیسٹنگ سیشن ےک لئں سپیکر ہو اور ای ایم ای ڈی ورچوئل 

ورت ہو۔ اس  پر معاون براؤزر ےس متعلق  ویب پیجگائیڈ دکھانر ےک لئں ایک جائز فوٹو آئر ڈی گ ضر

۔ شناخٹر کارڈ ےک جائز فارموں میں ڈرائیور کا الئسنس، پاسپورٹ، پاسپورٹ کارڈ، معلومات دستیاب ہیں

پیدائش کا شٹیفکیٹ، ریاست گ طرف ےس جاری کردہ شناخٹر کارڈ، فوجر شناخٹر کارڈ اور شکاری  

۔  اسکول گ شناخٹر کارڈ شامل ہیں

سٹ لینر واےل ےک آن الئن پراکتی ےک ساتھ ٹیسٹ مکمل کرنر ےک بعد، ای ایم ای ڈی خود بخود نتائج گ ٹی

 اطالع ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کو دے گا۔ 

یری میں ٹیسٹ  ۔ الئتر ورت ہے یری کارڈ گ ضر ٹیسٹ کٹس لینر ےک لئر نہ تو رہائش کا ثبوت اور نہ یہ الئتر

؛ ت  اہم، زیادہ تر ایف ش ئی ایل شاخیں اپٹر پارکنگ الٹس میں ایک مضبوط وائر مکمل نہیں ہونر چاہئیں

۔   فائر سگنل فراہم کرئر ہیں

یری گ  19-کوویڈ ، ایف ش ئی ایل پوچھتا ہے کہ وہ الئتر بغتں رابطہ  عالمات گ نمائش کرنر والوں ےک لئر

۔ ےک ذریےع کٹس گ درخواست کرنر  رب سائڈ پک اپ شوسک  ہیں

https://www.emed.com/technical-requirements.
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited


ایف ش ئی ایل گ کمیونٹی شاخیں پتں ےس ہفتہ تک کھیل ہیں اور اس گ آٹھ عالقائر شاخیں ہفئر میں  

۔ برانچ ےک اوقات اور مقامات ےک بارے میں تفصیالت  یری گ ویب سائٹ سات دن کھیل ہیں الئتر

۔  دستیابپر   ہیں

 

فیکس کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ےک ساتھ   مثبت جانچ کرنر واےل افراد کو اپنر ہیلتھ کیتر فراہم کنندہ یا فیتر

۔ وی  وی کرئر چاہنر اینٹی جن ٹیسٹ   ڈی ایچ اینٹی جن ٹیسٹنگ سفارشات ویب پیجالگ تھلگ اور پتں

۔  نتائج ےک  بعد اگےل اقدامات پر رہنمائر فراہم کرتا ہے

۔  دستیاب پر کال کرےک 1-877-829-4682  اس پروگرام ےک بارے میں مزید معلومات یہاں یا  ہیں

 

https://www.fairfaxcounty.gov/library/branches
https://www.fairfaxcounty.gov/library/branches
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/antigen-testing-recommendations/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/covid-19-testing/stacc/)

