
 (الفحص الفیروسي/فحص المستضدات) وفحص األجسام المضادة في أرلینغتون  19مواقع فحص تشخیص كوفید  
فیكشف عن وجود أجسام مضادة بسبب عدوى سابقة، وذلك من خالل عینة دم.  األجسام المضادةفحص یكشف عن وجود عدوى حالیة من خالل مسحة تؤخذ من األنف أو الحلق. أما  الفحص التشخیصي، وھما الفحص التشخیصي وفحص األجسام المضادة. 19یوجد نوعان من فحوص كوفید 

دقیقة نتیجتھ فحص المستضدات و .عدة أیام) نتیجتھیستغرق الحصول على دقیق بدرجة كبیرة ویجري في المخبر (ولذلك قد ) PCRالفحص الفیروسي (وفحص المستضدات، ولكل منھما طریقة مختلفة في الكشف عن وجود الفیروس. ) PCRوللفحص التشخیصي نوعان، وھما فحص فیروسي (
ً  بدرجة كبیرة  دقیقة. 15یستغرق الحصول على نتیجة فحص المستضدات السریع حوالي  ). PCRفیجب تأكیدھا من خالل فحص فیروسي ( سلبیة، إما إذا كانت إذا كانت إیجابیة  أیضا

 

 testing/#athometest-19-updates/covid-coronavirus-19-https://health.arlingtonva.us/covid.عینة في المنزل لغرض التشخیص. لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة الرابط:  بأخذمنزلیة تسمح لك  توفر العدید من الشركات أدوات اختبار 

نوع   رقم الھاتف والموقع اإللكتروني وساعات العمل  اسم مركز الفحص وعنوانھ 
 الفحص 

 األھلیة/ 
 المتطلبات 

یجب حجز  
 موعد للفحص 

لغة الترجمة  
 المتاحة 

یقبل المرضى  
 دون تأمین 

 التكلفة 
 تواصل مع شركة تأمینك لمعرفة ما إذا كان الفحص مغطى 

AllCare Family Medicine and 
Urgent Care of Arlington 
1515 N. Courthouse Rd.,  

Suite 140  
Arlington, VA 22201 

8200-812-703 
-https://allcarefamilymed.com/arlington

 va 
 مساًء    8 -صباًحا  8: من االثنین إلى السبت

 مساءً  5  -صباًحا  9: األحد

فیروسي 
)PCR ( 

 
أجسام 
 مضادة

: یجب مقابلة طبیب عبر  1الخطوة  •
 إجراء الفحص.  قبلاإلنترنت  

: زیارة موقع الفحص في  2الخطوة  •
في  AllCareالتابع لشركة السیارة 

 أو تیسونز كورنر أو لورتون ألیكساندریا
أو زیارة موقع الفحص ) PCR(فحص 

 في أرلینغتون (فحص األجسام المضادة)

ال، لفحص 
PCR 

نعم، لفحص 
األجسام 
 المضادة 

 نعم اإلسبانیة 

 في حالة وجود تأمین مقبول أو بطاقة ھویة حكومیة: مجانًا •
في حالة تقدیم دلیل على عدم وجود تأمین أو ھویة غیر حكومیة:   •

 دوالًرا  125
 دوالرات  206ول:  تأمین غیر مقب •

Arlington Mill Community Center 
(Arlington Free Clinic/Arlington 

County/Virginia Department of Health) 
909 S. Dinwiddie St. 
Arlington, VA 22204 

0118-912-703 
-19-health.arlingtonva.us/covid

testing-19-updates/covid-coronavirus 
 مساءً  5  -ظھًرا  12: من االثنین إلى الجمعة

 7 -ظھًرا   12ثاني ورابع یوم اثنین من كل شھر: 
 مساءً 
 ظھًرا  2 -صباًحا  10أول سبت من كل شھر: 

 

فحص األشخاص الذین تزید أعمارھم   •
 سنة  13عن 

 ال یجب وجود طلب من طبیب  •
ھم أصحاب الدخل المتدني أو من لیس لدی  •

 تأمین أو من لدیھم تأمین ضعیف 
 مقیم في أرلینغتون  •

 ال
 

:  اختیاري
  سجل مسبقًا

  ،باإلنجلیزیة(
 ) باإلسبانیة 

 نعم اإلسبانیة 
 مجانًا

اب (ھذه عیادة خیریة محلیة تجري الفحص للسكان المحلیین من أصح 
 الدخل المتدني أو الذین لیس لدیھم تأمین أو لدیھم تأمین ضعیف) 

Capitol Travel Medicine 
3800 North Fairfax Dr., Ste. 2 

Tower Villas 
Arlington, VA 22203 

5100-351-703 
https://capitoltravelmedicine.com  

 ظھًرا  12 -صباًحا  9: أیام االثنین واألربعاء والجمعة

فیروسي 
)PCR ( 

 مستضدات 
أجسام 
 مضادة

 نعم  نعم ال یجب وجود طلب من طبیب  •
 دوالًرا  PCR :130فحص  •
 دوالًرا  130فحص مستضدات:   •
 دوالر  100أجسام مضادة: فحص  •

Drive-Through Collection Site 
(Arlington County/Quest) 

1429 N. Quincy St. 
Arlington, VA 22207 

-19-health.arlingtonva.us/covid
testing-19-updates/covid-coronavirus 

 بعد الظھر  4 -صباًحا  9: من االثنین إلى الجمعة

فیروسي 
)PCR ( 

فحص األشخاص الذین تزید أعمارھم   •
 سنة  13عن 

یجب وجود طلب من طبیب إلجراء   •
 الفحص 

 یجب وجود أعراض •

 ل تكلفة الفحص من شركة التأمین تُحصّ  ال  ال
 (یجب تقدیم تأمین صحي)

INOVA Urgent Care – North 
Arlington 

4600 Lee Hwy. 
Arlington, VA 22207 

3080-492-571 
-urgent-www.inova.org/locations/inova

arlington-north-care 
 مساءً  8 -صباًحا  8: من االثنین إلى الجمعة

فیروسي 
)PCR ( 

 یجب وجود أعراض أو •
طلب من طبیب إلجراء الفحص قبل   •

 الخضوع لعمل جراحي  
 دوالر  200مراجعة (عند اللزوم): ال • نعم اإلسبانیة  نعم

 دوالًرا  PCR :50فحص  •

Preston’s Pharmacy 
5101 Lee Hwy. 

Arlington, VA 22207 

3412-522-703 
http://prestonspharmacy.com/covid 

 مساءً  5 -صباًحا  7:30 :من االثنین إلى الجمعة
 بعد الظھر  3:45 –صباًحا  8:30: السبت

فیروسي 
)PCR ( 

 
 مستضدات 

 
أجسام 
 مضادة

فحص األشخاص الذین تزید أعمارھم   •
 عن سنتین 

 ال یجب وجود طلب من طبیب   •

 نعم

اإلسبانیة 
والفیتنامیة  
والصینیة  
 والروسیة 

نعم (الفحوص 
التي تصدر 
نتیجتھا في  

الیوم التالي أو  
 بعد یومین) 

 45أیام: رسم حجز الموعد  5-3تصدر نتیجتھ بعد  PCRفحص  •
أو یكون   من شركة التأمینفتُحّصل تكلفة الفحص ، أما دوالًرا 

    تأمین الذین لیس لدیھمرقم الضمان االجتماعي  لحاملي مجانیًاالفحص 
   دوالر 200تصدر نتیجتھ بعد یومین:  PCRفحص  •
 دوالًرا  350تصدر نتیجتھ في الیوم التالي:  PCRفحص  •
 دوالًرا  800الیوم: نفس تصدر نتیجتھ في  PCRفحص  •
 دوالًرا 199:  مستضداتفحص  •
تكلفة  أما ،  دوالًرا 45: رسم حجز الموعد أجسام مضادةفحص  •

 لحامليمجانیًا الفحص أو یكون  من شركة التأمینفتُحّصل الفحص 

https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/#athometest
https://allcarefamilymed.com/arlington-va
https://allcarefamilymed.com/arlington-va
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
https://www.arlingtonfreeclinic.org/amcc/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hJODHDqqekOR2b5XLfOD5ArW0JM0tGVIuY0rDcbmosFUN1E5S0Y3WDNQT0xKSFFQNU0wVTk5RjIwUiQlQCN0PWcu&qrcode=true
https://capitoltravelmedicine.com/
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
http://www.inova.org/locations/inova-urgent-care-north-arlington
http://www.inova.org/locations/inova-urgent-care-north-arlington
http://prestonspharmacy.com/covid/


 .2020 كانون األول/دیسمبر 3المعلومات التي جمعتھا دائرة الصحة العامة في مقاطعة أرلینغتون محدثة حتى تاریخ  
 الزمن.یُرجى التأكد من التفاصیل عن طریق التواصل مع كل مركز ألن التفاصیل قد تتغیر مع مرور 

  ال یغطیھ التأمین، ویجب دفع التكلفة في وقت إجراء الفحص 

   تأمین الذین لیس لدیھمرقم الضمان االجتماعي 

نوع   رقم الھاتف والموقع اإللكتروني وساعات العمل  اسم مركز الفحص وعنوانھ 
 الفحص 

 األھلیة/ 
 المتطلبات 

یجب حجز  
 للفحص موعد 

لغة الترجمة  
 المتاحة 

یقبل المرضى  
 دون تأمین 

 التكلفة 
 تواصل مع شركة تأمینك لمعرفة ما إذا كان الفحص مغطى 

Urgent Care Center of Arlington 
2439 N. Harrison St. 
Arlington, VA 22207 

3161-210-571 
www.urgentcarearlingtonva.com 

 مساءً  6  -صباًحا  10: من االثنین إلى الجمعة
 بعد الظھر  4 -صباًحا  10: السبت/األحد

فیروسي 
)PCR ( 

 
 مستضدات 

 ال یجب وجود طلب من طبیب  •

 دوالًرا  150التحمل أو ة): مبلغ المراجعة (إلزامی • نعم اإلسبانیة  نعم
 دوالًرا  50مستضدات: فحص الأو  PCRفحص  •

Xpress Care 
1409 S. Fern St. 

Arlington, VA 22202 

2121-521-703 
 https://www.xpresscarenow.com 

 مساءً  8 -صباًحا  9: من االثنین إلى الجمعة
 بعد الظھر  4 -صباًحا  9: السبت/األحد

فیروسي 
)PCR ( 

 
أجسام 
 مضادة

 ال یجب وجود طلب من طبیب  •

 دوالًرا  PCR :175فحص  • نعم اإلسبانیة  ال
 دوالًرا 150مضادة: الجسام األفحص  •

http://www.urgentcarearlingtonva.com/
https://www.xpresscarenow.com/


 ، 19إذا كانت لديك أسئلة عن كوفيد 
  703-228-7999على الرقم  19فاتصل بالخط الساخن لكوفيد 

 مساًء في أيام األسبوع،  7صباًحا إلى  7من 
 مساًء أيام السبت.  5صباًحا إلى  9ومن 

 

  
 
 

: حدد موعًدا إلجراء معاينة إذا كان لديك طبيب
أولية بشكل شخصي أو عبر اإلنترنت. وال تذهب 

ًال حرًصا ادة طبيبك دون االتصال به أوإلى عي
 حماية اآلخرين.على 

 
: اتصل إذا لم يكن لديك طبيب أو تأمين صحي

بأحد مراكز الفحص أو إحدى العيادات المذكورة 
 . النشرةفي هذه 

 
إذا خضعت لمعاينة أولية وقرر الطبيب أنك غير 

 ، فاتبع إرشادات طبيبك.19مصاب بكوفيد 
 

إلى  تحتاجإذا خضعت لمعاينة أولية وتبّين أنك 
، سيحدد لك الطبيب أو العيادة موعًدا إجراء فحص

للفحص أو يحيلك إلى أحد مراكز الفحص. يتوفر 
في الكثير من مراكز الفحص خيارا الدخول إلى 

الدخول  وأالمركز بالسيارة وإجراء الفحص فيها 
 إلى المركز سيًرا على األقدام. 

إجراء معاينة 
 2 أولية

 19خطوات إجراء فحص كوفيد    

التحري عن 
 األعراض

شيوًعا هي ارتفاع الحرارة إلى أكثر  19أكثر أعراض كوفيد 
مئوية) والسعال درجة  38فهرنهايت (درجة  100.4من 

  وضيق أو صعوبة التنفس.
 

األخرى القشعريرة أو الرجفة المتكررة  وقد تشمل األعراض
مع القشعريرة أو آالم العضالت أو الصداع أو التهاب الحلق أو 

 الفقدان المفاجئ لحاسة الذوق أو الشم. 
 

إذا ظهرت عليك مؤشرات خطيرة، مثل الصعوبة في التنفس أو 
الشعور بألم أو ضغط في الصدر أو التشوش الذهني أو ضعف 

زرقة الشفتين أو الوجه، فاتصل فوًرا برقم  الرغبة الجنسية أو
 . 911الطوارئ 

 
يجب على األشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض ولكن دون 

سنة  65مؤشرات خطيرة، خاصة من تزيد أعمارهم عن 
والنساء الحوامل والمصابون بأمراض خطيرة مثل السكري 

والمصنفون في فئة أخرى مرتفعة المخاطر، االنتقال إلى 
 الثانية. الخطوة

يتعافون في منازلهم دون  19معظم من يصابون بكوفيد 
 الحاجة إلى تلقي رعاية خاصة. 

وكانت نتيجتك إيجابية أو لم  19 إذا أجريت فحص كوفيد
ُتجِر الفحص ولكنك تعاني من أعراض مرض في الجهاز 
التنفسي، فابَق في المنزل وتجنب مخالطة اآلخرين، وضع 

كمامة عند وجود أشخاص آخرين من حولك، وعقِّم 
 السطوح بشكل منتظم، وأخبر المقربين منك عن مرضك.

1 

 في مقاطعة فيرفاكس عن دائرة الصحة خذت هذه المعلوماتأُ 
 

التشخيص،  لفحصيوجد نوعان 
فيروسي وفحص وهما الفحص ال

طريقة  هماالمستضدات، ولكل من
مختلفة في الكشف عن وجود 

الفحص الفيروسي و الفيروس.
)PCR هو األكثر دقة ويتضمن (

 أخذ مسحة من األنف أو الفم. 

 إعطاء
 عينةال

فحص إذا ظهرت عليك الخضوع لليجب عليك من الذي يجب أن يخضع للفحص: 
 أقدام  6دقيقة أو أكثر على بعد  15أي من األعراض العامة أو إذا أمضيت 

قد ال تظهر على المصاب  .19سم) أو أقل من شخص مصاب بكوفيد  183(
أي أعراض على األطالق، وقد تظهر عليه أعراض خفيفة،  19 بفيروس كوفيد

سيمكنك من رعاية نفسك على  19إجراء فحص كوفيد فوقد يمرض مرًضا شديًدا. 
 نحو أفضل أثناء مرضك وسيسمح لك بحماية أحبائك وأصدقائك من المرض.

أيام أو أكثر من آخر مخالطة لشخص  5وأفضل وقت إلجراء الفحص هو بعد 
أو  أوًال  الفحص إجراء معاينة أولية مراكزمن تشترط الكثير  مرض.مصاب بال

 وجود طلب من طبيب إلجراء الفحص، ومعظمها يشترط حجز موعد مسبق.

3 

سيتم إبالغك بنتيجة الفحص عندما 
 تصبح جاهزة. 

 
في أثناء انتظارك للنتيجة، من المهم أن 

تبقى في المنزل وتتجنب مخالطة 
اآلخرين وترتدي كمامة عندما يكون 

 صعًبا. أمًرا التباعد االجتماعي االلتزام ب
 

، 19 إذا تبين أنك مصاب بكوفيد
فستتلقى إرشادات لمساعدتك على حماية 

 نفسك واآلخرين وتحديد المقربين منك.

 استالم
 4 النتيجة
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