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د، را دارید و یا با شخص مصاب بھ رابطۀ نزدیک داشتی19اگر شما عالیم کووید 

.باید معاینھ را انجام دھید

.مراجعھ نماییدDOH.WA.GOV/Coronavirusبرای معلومات بیشتر بھ 
لطفاً دمیشنونسختیبھ کسانیکھیاناشنوامشتریان. بگیریدتماس 0127-525-800-1شماره با، دیگرشکلسند بھ ایندرخواستبرای

نمایندایمیلcivil.rights@doh.wa.govآدرسبھ یاشوندبھ تماس (Washington Relay)711شماره با
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کجا میتوانید معاینھ 
انجام دھید

ھزینھ

نده و یا تھیھ کنتھیھ کنندۀ صحی شما
.بیمۀ شما را میدھدایکھ

.سیاریاسایت خدمت در موتر 

ا یکلینیک اجتماعی، مرکز صحی 
.دوا خانھ

دارید و یا با شخص مصاب رابطۀ 19اگر شما عالیم کووید 
. نزدیک داشتید، معاینۀ شما باید رایگان باشد

ینۀ شما شرکت بیمۀ شما باید ھزینۀ معااگر شما بیمھ ھستید،•
ا دیگر نخست تماس بگیرید تا بدانید کھ آی. را پرداخت کند

.ھزینھ ھا نیز وجود دارد یا نھ

نیک سایت ھای خدمت در موتر، کلیاگر شما بیمھ نیستید،•
ن ھای اجتماعی و مراکز صحی ھستند کھ برای اشخاص بدو

سایر تھیھ. بیمھ معاینات را بطور رایگان انجام می دھند
ویش کنندگان نیز با شما کار خواھند کرد تا ھزینۀ معاینۀ خ

.  را بپردازید

ا یا شمارۀ کھ در عقب کارت بیمۀ شمبھ تھیھ کنندۀ
.زنگ بزنیدموجود است 

.شویدبھ تماس 1-1-2با•
وزارت معایناتھایموقعیتسایتویببھ •

 Washington State(واشنگتنصحت 
Department of Health ( نماییدمراجعھ  :

doh.wa.gov/TestingLocations  .

معاینھ چطور انجام 
می شود



مالقات معاینھقرار 

عداً زیرا آنھا بشمارۀ تماس،معلومات ابتدایی از قبیل اسم و •
.نتیجۀ معاینۀ تان را با شما شریک می سازد

ان شما مکلف نیستید کھ آنرا نش. کارت ھویت و بیمۀ شما•
.  دھید، اما آنھا آنرا خواھند خواست

.کھ معاینھ انجام دھید
تھیھ کننده یک نمونھ را از شما خواھد

ونھ آنھا معموالً از بینی شما نم. گرفت
.  دمی گیرد و یا شما خود تان می گیری

نمونۀ شما بعد از آن بھ منظور معاینھ
.بھ البراتوار ارسال می گردد
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.در خانھ بمانید
اطمینان دھید کھ شما الی معلوم شدن 
نتیجۀ معاینۀ تان در خانھ از دیگران

.جدا می زیستید

19انجام معاینۀ کووید 

.یدقرار مالقات تان را ببین1
ک سایت ھای خدمت داخل موتر و کلینی
:ھای اجتماعی از شما خواھد خواست
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.  پرسیدنخواھندپناھندگی شما مورد وضعیت آنھا در 

ت صحی معلومات شما فقط با دیپارتمنت صحت و یا دیپارتمن
.محلی شما شریک خواھد شد

-

doh.wa.gov/Testing: بھ لینک ذیل مراجعھ نمایید19برای معلومات بیشتر در مورد معاینۀ کووید 
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