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  19-اختبار الكشف عن كوفيد
العمل )  (The Washington State Department of Health DOHتواصل إدارة الصحة في و��ية واشنطن

 .جزءًا كبيرًا من تلك الجهود 19-وتشكل اختبارات كوفيد . 19-على إبطاء انتشار كوفيد
 

 ؟ 19-من يمكنه الخضوع ��ختبار كوفيد
هؤ��ء    DOHوتو�� . أن يجري اختباًرا 19-أي شخص يخ�� من أن تكون أعراضه هي أعراض كوفيديجب على  

 : بإجراء ا��ختبار
السعال، أو الحمى، أو الرجفة، أو (  19-أي شخص تظهر عليه أعراض ولو طفيفة تتما�� مع أعراض كوفيد •

الصداع، أو التهاب الحلق، أو فقدان  ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، أو آ��م في الجسم، أو 
 ). مستجد لحاسة التذوق أو الشم

أو    19-ا��شخاص المحتمل تعرضهم للمرض، مثل أولئك الذين يتصلون عن قرب بأحد المصابين بكوفيد •
 . بأولئك المعرضين ��وضاع الفيروس فيها متفٍش 

 19-من شخص مصاب بكوفيد) متر 2(أقدام   6يحدث ا��تصال عن قرب عندما يكون الشخص على مسافة  •
أمور يجب عليك فعلها إذا كان من المحتمل مخالطتك ��حد ا��شخاص المصابين  .  دقيقة أو أكثر 15لمدة 

 . 19-بكوفيد
 

 ؟ 19-إلى إجراء اختبار كوفيدأعاني من أعراض طفيفة، فهل أحتاج  
 . نعم، عليك إجراء ا��ختبار حتى وإن كانت ا��عراض التي ظهرت عليك طفيفة •
إذا كنت تعاني من الحمى، أو السعال، أو ا��عراض ا��خرى المبينة أع��ه، فمن ا��فضل أن تتعامل مع ا��مر  •

فيجب عليك  إذا كان من ال��وري أن تكون بالقرب من آخرين، . وتجري اختباًرا 19-على احتمال أنه كوفيد
 . بقاؤك في بيتك يحمي ا��خرين.  ارتداء كمامة

م الرعاي19-إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بكوفيد • ة الصحية الخاص بك للتشاور حول ، فاتصل بُمقّدِ
 . وا��سباب الممكنة ا��خرى لمرضك  19-اختبار كوفيد

وإذا لم يكن . إذا لم يكن لديك ُمقِدّم للرعاية الصحية، فاتصل بإحدى عيادات الرعاية العاجلة القريبة منك •
 . لديك تأمين صحي، فاتصل بالهيئة الصحية المحلية لديك

 
 ؟ 19-اختبار كوفيدأين يمكنني إجراء  

م الرعاية . ا��ختبار متاح في مختلف المواقع في جميع أنحاء واشنطن ويمكنك تحديد موعد من خ��ل ُمقّدِ
اتصل قبل الذهاب هناك  ).  متاح با��نجليزية فقط(لديك  الهيئة الصحية المحلية الطبية الخاص بك أو مراجعة 

ارتداء غطاء  وتأكد من . حتى يستطيع الفريق ا��ستعداد لوصولك واتخاذ ا��حتياطات ال��زمة لحماية ا��خرين
 . للوجه أثناء زيارتك

 
 كم يلزم من الوقت للحصول على النتائج؟ 

م الرعاية الصحية الخاص بك ا��ختبار  يتوقف ا��مر على نوع ا��ختبار الذي تجريه والمختبر الذي يرِسل إليه  ُمقّدِ
دقائق وقد تستغرق عدة أيام ��ن بعض المختبرات  10قد تظهر النتائج خ��ل فترة قصيرة �� تتجاوز  . للتحليل

وإلى أن تصلك النتائج، يجب عليك أن تلزم بيتك وأن  .  أمامها كم متراكم من ا��ختبارات التي تنتظر التحليل
 .  ا��خرين في حال كنت مصابًاتظل بعيًدا عن 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/TestingforCOVID19#panel31618


 
 
 
 

 ماذا يعني أن تكون نتيجة ا��ختبار إيجابية؟ 
أو   19- إذا تم تشخيصك على أنك مصاب بكوفيد.  أو كان مصابًا به مؤخًرا 19-تؤكد النتيجة ا��يجابية أن المريض مصاب بكوفيد 

أمور يجب عليك فعلها إذا تم  : إصابتك به، فاتبع هذه الخطوات حتى تحول دون انتشار المرض وتحمي مجتمعك ُيشتبه في 
 . )PDF(ك به أو ُيشتبه في إصابت ) 19- كوفيد(التأكُّد من إصابتك بفيروس كورونا 

 
 ماذا يعني أن تكون نتيجة ا��ختبار سلبية؟

قد ُيقصد بالنتيجة السلبية أن المريض لم يكن مصابًا وقت أخذ العينة منه، إ�� أن النتيجة السلبية ليس معناها استبعاد  
لجعله يظهر في عينة  ؛ إذ قد يستغرق ا��مر حوالي خمسة أيام بعد أن يتعرض شخص للفيروس بما يكفي 19-ا��صابة بكوفيد 

 . ومن ثمَّ، فإنك قد تكون مصابًا به، لكن ا��ختبار قد �� يبين ذلك لفترة.  مأخوذة من ا��نف، بحيث يتم اكتشافه في هذا ا��ختبار
 

 بالضبط؟  19-ما طبيعة اختبار كوفيد
م الرعاية الصحية مسحة إلى ا  19-اختبار كوفيد وبعد ذلك، يغلف  . ��نفيشبه اختبار ا��نفلونزا؛ حيث ُيدخل ُمقّدِ

ساعة،   48إلى  4وقد يستغرق الشحن من . العينة ويشحنها إلى منشأة اختبارات مناسبة في نطاق الو��ية
 .  بحسب المسافة بين مقر مقّدم الرعاية والمختبر

 
 ما تكلفة ا��ختبار؟ 

، ف��  19-بكوفيدإذا كنت تجري ا��ختبار ��ن ا��عراض ظهرت عليك أو تواصلت عن قرب مع شخص مصاب  
يتعين عليك دفع تكلفة سواء أكان لديك تأمين أم ��؛ حيث يلزم مفوض التأمين في الو��ية جهات التأمين  

 . 19-بالتنازل عن الدفعات المشتركة والمبالغ المقتطعة مقابل إجراء اختبار كوفيد
 

 Health Plan Finder(إذا لم يكن لديك تأمين صحي، فتواصل مع مركز دعم العثور على خطة صحية 
Support Center ( هيئة تبادل المزايا الصحية في واشنطن من خ��ل)Washington Health Benefit 

Exchange(  لتتبين ما إن كنت مؤه��ً للتغطية الصحية المجانية)Apple Health برنامج ،Medicaid   في و��ية
 . 855-923-4633رقم الهاتف .  أو مؤه��ً ل��اء تأمين صحي فردي في ظل ظروف معينة)  اشنطنو

 
 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟ 
م الرعاية الطبية الخاص بك 19-إذا كانت لديك استفسارات عن نتائج اختبار كوفيد  . الخاصة بك، فاتصل بُمقّدِ

 Department ofالموقع ا��لكتروني لـ ، فتفضل بزيارة 19- المعلومات عن كوفيدوإذا أردت معرفة المزيد من  
Health في و��يتك  19-الخاص بكوفيد . 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

