
  تفتتح وزارة الصحة في والية فرجينيا مركز فحص الكرونه االجتماعي

يناير ١٥في محلية فيرفاكس يوم السبت،    

   

  

أعلنت وزارة الصحة في  محلية فيرفاكس اليوم أن وزارة الصحة في والية فرجينيا  ستفتح مركز فحص المجتمع  يوم السبت 

سلسلة تفاعالت البوليميراز  مجانا باخذ موعد للفحص.وسيكون الموقع، الذي أنشئ يناير لتوفير فحص الكرونه عن طريق  15

في خيمة كبيرة، في موقف للسيارات )ب( في مركز حكومة مقاطعة فيرفاكس. يقع موقف السيارات )ب( في الركن الجنوبي 

 .الغربي من مجمع المركز الحكومي

 
ستعمل لجنة  من السبت إلى األربعاء من الساعة  التاسعه صباحا إلى  الخامسة والنصف  مساء  بموعد مسبق فقط. للعثور على 

 .vase.vdh.virginia.gov/testingappointment موعد، قم بزيارة
 إضافة سيتم انه اذ متستمر بشكل أخرى مرة تحقق المتاحه، الخانات تشاهد لم إذا. ساعة ٢٢ قبل متاحة المواعيد تصبح ما عادة 

 الغاء يرجى ، مكاناخر في موعد ايجاد او, بالموعد االحتفاظ على القدره وانعدام موعد اخذ حالة في. ظمتمن بشكل المواعيد
آخر لشخص المجانية الفرصه تتتاح بحيث   موعده .   

 
سيتم إرسال نتائج الفحص تلقائيا عبر رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني إلى األفراد الذين يتم فحصهم، استنادا إلى 

المعلومات المقدمة في نظام تحديد الموعد. عادة ما تتوفر نتائج اختبار )ب س ر( في غضون أيام قليلة وهي فعالة جدا في 

 .(الكشف عن عدوى الكرونه النشطة ، حتى لو كان الشخص عديم األعراض )وال تظهر عليه عالمات المرض 

 
حلي بالصبر فقد تكون هناك فترات انتظار.كما يرجى ارتداء مالبس في حين أن المواعيد مطلوبة، يطلب من جميع الزوار الت 

    .توفر التدفئه ومالئمه للطقس فقد تمتد الصفوف  للخارج. هسيتطلب من الحضور إيقاف سياراتهم ودخول الخيمة

 
 ززيع كما. المحلي للمجتمع إضافية مصادراختبار لتوفير المتاحة الفرص استكشاف فيرفاكس مقاطعة وستواصل
 ألي يمكن. المجتمع في  الشركاء من وغيرهم الصحية الرعاية ومقدمو الصيدليات تقدمها التي األخرى المركزاالختبارات

                                   ٢٢٢٢-٢٢٢(٢٢٢) على االتصال بمركز االتصال اختبار جدولة في مساعدة إلى يحتاج شخص
         لمعرفة المزيد حول اختبار الكرونه، قم بزيارة اختبارالكرونه بموقع وزارة الصحه     

 webpage.   

 
 اتخاذ ويجب. المريض خصوصية لضمان االرسميه العمل ساعات خالل الفحص مواقع من أي داخل اإلعالم لوسائل يسمح ال: مالحظة
مختص شخص الجوالت يرافق وسوف. العرسميه العمل ساعات بعد   بجولة للقيام المنظمة مع ساعة ٢٢ ب المحدد الموعد قبل الترتيبات  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vdh.virginia.gov%2Fcoronavirus%2Fprotect-yourself%2Fcovid-19-testing%2F&data=04%7C01%7CTina.Dale%40fairfaxcounty.gov%7Ccff35f753ac94e770cec08d9d6a55a1a%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637776827926087319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cGAJWpHQmArppOuM9B713ZahXFTbhTtGosLWgK%2FYkWc%3D&reserved=0

