
 خيارات اختبار الكرونه الجديدة متوفرة اآلن; اطلب االختبارات في المنزل عن طريق البريد 

  تتوفر اآلن اختبارات الكرونه المجانية في المنزل عن طريق طلبها عبر اإلنترنت من خالل

federal government website.  

تجاريا )في متجر أو عبر اإلنترنت( تقديم إيصاالت لسدادها من باإلضافة إلى ذلك، يمكن لألفراد الذين يشترون االختبارات 

يناير. ويطلب اآلن من شركات التأمين الصحي الخاصة تغطية ما  ٢٢خالل خطط التأمين الخاصة بهم بدءا من يوم السبت 

 .يصل إلى ثمانية اختبارات في المنزل شهريا. اتصل بشركة التأمين لمعرفة المزيد

ر المجتمع مفتوحةمواعيد مركز اختبا  

يناير/ كانون الثاني، افتتح مجمع فحص اجتماعي في موقف السيارات )ب( التابع لمركز حكومة مقاطعة فيرفاكس.  ١٥في 

٠أولئك الذين يسعون الختبار )بي سي ار(  عليهم اخذ موعد  

check for an appointment 

بموعد مساء  ٥:٣٠صباحا  إلى  ٩لسبت إلى األربعاء من الساعة من ا المواعيد في نفس اليوم. يعمل المركز غالبا ما تتوفر

   مسبق

االختبارات المنزليه و اختبارات المراكز الصحيه, وفرص االختبار األخرى )صيدليات البيع بالتجزئة، ومقدمي الرعاية 

 األولية، والمختبرات الخاصة( في منطقة فيرفاكس الصحية متاحه هنا

found here. 

  توصيات االختبار

تستخدم االختبارات الفيروسية، التي تشمل اختبارات بي سي ار التي تجرى في المجمع الصحي  أو المختبر اواالختبارات 

نزلية، للبحث عن العدوى الحالية لفيروس الكرونه . يوصى بإجراء االختبار في مركز الصحه االجتماعي أو أي مركز الم

اختبار آخر خاصة بالنسبة لألفراد الذين لديهم اعراض المرض أو صدرت تعليمات بإجراء اختبار بعد التعرض لعدوى 

 ٥شخاص الذين يعانون من أعراض الكرونه أو الذين تعرضوا وأكملوا الكرونه. يمكن أيضا استخدام االختبار المنزلي في األ

أيام ٥-٣أيام من العزلة بعد إجراء اختبار إيجابي أو الذين عادوا من السفر المحلي أو الدولي قبل   

األطفال كما يمكن استخدام اختبار في المنزل قبل التجمع في الداخل مع أشخاص آخرين ال يعيشون معك في  منزلك، وخاصة 

غير المطعمين، واألفراد األكبر سنا، وأولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وأولئك المعرضين لخطر أكبر لإلصابة 

أيام على األقل، بغض النظر عما إذا  ٥بأمراض خطيرة. إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فابق في المنزل واعزل نفسك لمدة 

. لمزيد من المعلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كان اختبار الكرونه لديك إيجابي، راجعكنت قتلقيت اللقاح او ال  

،  توصيات قسم الصحة  

health department’s recommendations. 

 احصل على اللقاح وتلقى اخر االخبار

ما زال  التطعيم هو االستراتيجية الرائدة للوقاية الصحية العمومية لحماية األفراد والمجتمعات المحلية منمرض الكرونه. 

جميع لقاحات الكرونه    توصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بأن يتلقى كل شخص في سن  الخامسة فما فوق

الموصى بها ، بما في ذلك لقاحات الجرعات المعززة عندما يكون مؤهال. تواصل إدارة الصحة في مقاطعة فيرفاكس، 

 .وشركاؤنا في المجتمع المحلي، تقديم عيادات اللقاحات في مواقع متعددة في جميع أنحاء مقاطعة فيرفاكس

 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/covid-19-testing/covid-19-testing-sites/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/toolkit-slow-spread?utm_source=twitter&utm_medium=social


كرونه عبر مقاطعة فيرفاكس. االغلبيه توفر خدمات الزياره بدون مواعيد كما ان هناك تقوم بتوفير عيادات التطعيمات ضد ال

   .العديد من الخيارات للحصول على جرعات اللقاح األولى والثانية، أو اجرعة  اللقاح الداعم لألطفال والبالغين

Schedule an appointment / learn more about locations  

 

https://www.vaccines.gov/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/

