وتية انتشار كوفيد19-
إبطاء ر
اختبار كوفيد 19-متاح يف أرلينغتون
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ُ
وص مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بإجراء اختبار كوفيد19-
ت ي
والعاملي ف مرافق الرعاية
التال ذكرهم :المرض نزالء المستشفيات،
لألشخاص
ر
ي
والمقيمي ف مرافق الرعاية الطويلة األجل
الصحية الذين تظهر عليهم األعراض،
ر
غيها من أماكن اإلقامة الجماعية الذين تظهر عليهم األعراض ،واألشخاص
أو ر
الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد ،19-واألشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض
ر
ولكن يمنحهم أطباؤهم األولوية ألغراض مراقبة وترصد الصحة العامة.
ويشتط
كثت من أماكن إجراء االختبار الخضوع للفحص المسبق ،أي وجود طلب من
ر
الطبيب ،كما يتطلب معظمها حجز موعد.

التحقق من
وجود أعراض

ً
ر
أكي أعراض كوفيد 19-شيوعا ه
ر
ارتفاع الحرارة إىل أكي من 100.4
درجة فهرنهيت ،والسعال ،وضيق
النفس أو صعوبة ف التنفس.
وقد توجد أعراض أخرى منها
القشعريرة ،أو االرتجاف المتكرر مع
القشعريرة ،أو األلم العضىل ،أو
الصداع ،أو التهاب الحلق ،أو فقدان
حاسة التذوق أو الشم.
اتصل برقم  911إذا ظهرت عليك
خطية ،مثل صعوبة ف
عالمات
ر
التنفس ،أو الشعور بألم أو ضغط ف
الصدر ،أو تشوش الذهن أو عدم
القدرة عىل النهوض ،أو ازرقاق
الشفتي أو الوجه.
ر
وأي شخص يعان من األعراض بدون
ً
خطية (خصوصا
ظهور عالمات
ر
ً
الذين يزيد سنهم عن  65عاما ،أو
المصابي بأمراض
النساء الحوامل ،أو
ر
مزمنة مثل مرض السكري ،أو الذين
ينتمون إىل فئة أخرى من الفئات
ر
األكي عرضة للخطر) عليه اتباع
اإلرشادات المذكورة ف الخطوة .2
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اتصل
ا
أول

إذا لم يكن لديك طبيب
تستشيه ،أو إذا لم يكن لديك
ر
تأمي ،فاتصل بإحدى
ر
العيادات المذكورة ف هذه
الوثيقة.
وسيحدد لك الطبيب أو
ً
العيادة موعدا للخضوع
عي
للفحص الشخص أو ر
ى
اإلنينت .ولحماية اآلخرين ،ال
تذهب إىل الطبيب أو العيادة
دون اتصال مسبق.
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الخضوع
للفحص

إذا خضعت للفحص عي ى
اإلنينت
ر
َ
وتبي أنك تحتاج إىل إجراء اختبار،
ر
فسيحدد لك الطبيب أو العيادة
ً
موعدا إلجراء االختبار أو سيقومون
بإحالتك إىل أحد مواقع إجراء
االختبار.
أما إذا خضعت للفحص الشخص،
وقرر الطبيب أنك تحتاج إىل اختبار،
فسوف يأخذ الطبيب أو العيادة
التجهيات
عينة ،إذا كانت لديهم
ر
الالزمة لذلك ،أو سيقومون بإحالتك
إىل أحد مواقع إجراء االختبار.
وإذا خضعت للفحص الشخص،
غي مصاب
ورأى الطبيب أنك ر
بكوفيد ،19-فعليك اتباع إرشادات
طبيبك.
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سحب عينة

أفضل اختبار لعدوى كوفيد19-
ينطوي عىل أخذ مسحة من
األنف أو الفم .وسوف يقوم مقدم
الرعاية الصحية بأخذ هذه العينة
بعد ارتدائه معدات الوقاية
الشخصية ،مثل النظارات الواقية
والكمامات والعباءات والقفازات،
ُ
ُ
وت َ
رسل
ثم تغلق المسحة بإحكام
المختيات لفحصها.
إىل أحد
ر

www.arlingtonva.us/covid-19
إذا كانت لديك أسئلة حول كوفيد ،19-فاتصل بالخط الساخن لكوفيد 19-عىل رقم 703-228-7999
جميع أيام األسبوع من  7ص إىل  7م ،ما عدا يوم السبت من  9ص ى
حت  5م.
مأخوذ بترصف من دائرة الصحة بمقاطعة رفيفاكس
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ُّ
تسلم النتائج

سوف ُي َ
رسل إليك إشعار عندما تظهر نتائج
االختبار.
ومن الرصوري ،ف أثناء انتظار النتائج ،أن
تظل ف الميل ،وأن تبتعد عن اآلخرين ،وأن
ترتدي كمامة عندما يصعب الحفاظ عىل
التباعد االجتماع.
ً
ى
وإذا كنت مصابا بكوفيد ،19-فسوف تتلق
ً
مزيدا من اإلرشادات لتساعدك عىل حماية
وغيك ولتحديد األشخاص
نفسك ر
المخالطي لك عن قرب.
ر

معظم األشخاص الذين يصابون بكوفيد 19-يتعافون من تلقاء
أنفسهم يف المتل .وإذا أثبتت نتيجة االختبار إصابتك بكوفيد-
 ،19أو إذا لم تقم بإجراء االختبار وظهرت عليك أعراض
التنفس ،فالزم متلك وتجنب االختالط
أمراض الجهاز
ي
باآلخرين ،وارتد كمامة عند مخالطة اآلخرين ،واغسل يديك
ً
ً
المخالطي لك عن
وأخت
مرارا وتكرارا ،وطهر األسطح بانتظام،
ر
ر
قرب بأنك مريض.

أﻣﺎ ﻦ اﻻﺧﺘ ﺎرات )اﻟﻔ وﺳ ﺔ( اﻟ ﺸﺨ ﺼ ﺔ ﻟ ﻮﻓ ﺪ19-
ُ ﱢ
ﻟﻤﺮض ﻛﻮﻓ ﺪ 19-ﻣﺪﻳﻨﺔ أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن .و ﺤﺪد ﻟﻚ اﻻﺧﺘ ﺎر اﻟ ﺸﺨ
ﻓ ﻤﺎ اﻷﻣﺎ ﻦ اﻟ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺧﺘ ﺎر اﻟ ﺸﺨ
ُ
اﻟﻔ وس ﻧﻔﺴﻪ .و ﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬە اﻻﺧﺘ ﺎرات ﻣﺴﺤﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﺆﺧﺮة اﻷﻧﻒ أو اﻟﻔﻢ أو اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔ اﻟﺴﻔ .
اﺳﻢ اﻟﻤ ﺸﺄة وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟ
اﻟﻌﻤﻞ

و  ،ﺳﺎﻋﺎت

ﺗﻘ ﻞ ﻣﺮ
ﺪون ﺗﺄﻣ ؟

أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن

ﻣﺎ إذا ﺎﻧﺖ ﻟﺪ ﻚ ﻋﺪوى ﺣﺎﻟ ﺔ أم ﻻ ﻋﻦ ﻃ ﻖ اﻟ ﺤﺚ ﻋﻦ أﺟﺰاء ﻣﻦ
ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺠﺰ
ﻣﻮﻋﺪ؟

ﻓ ﺺ
ﻛﻮﻓ ﺪ19-

اﺧﺘ ﺎر
ﻛﻮﻓ ﺪ19-

اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
)ﻗﺪ ﻐﻄﻴﻬﺎ أو ﻻ ﻐﻄﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺄﻣ (

ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺧﺘ ﺎر واﻟﻌ ﺎدة
ﻣﺮﻛﺰ اﻟ ﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﻄ
3535 S. Ball St., Ste. A
Arlington, VA 22202
إﻧﻮﻓﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ  -ﺷﻤﺎل أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن
4600 Lee Hwy
Arlington, VA 22207
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن
2439 N. Harrison St.
Arlington, VA 22207
ﻣﻮﻗﻊ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴ ﺎرة ﻻﺧﺘ ﺎر
ﻛﻮﻓ ﺪ) 19-ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن ﻛ ﺴﺖ(
1429 N. Quincy St.
Arlington, VA 22207
ﻣﻮﻗﻊ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻛﻮﻓ ﺪ 19-دون ﺠﺰ
ﻣﺴﺒﻖ*
)ﻋ ﺎدة أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن اﻟﻤﺠﺎﻧ ﺔ ﺎﻟ ا ﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن وداﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ ﻓ ﺟﻴ ﺎ(
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻷرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن ﻣ ﻞ
909 S. Dinwiddie St.
Arlington, VA 22204
ﺻ ﺪﻟ ﺔ ﺑ ﺴﺘﻮن
5101 Lee Hwy
Arlington, VA 22207

571-260-0069
www.commonwealthmc.net
ﻧﻌﻢ
ﻣﻦ اﻻﺛﻨ إ اﻟﺠﻤﻌﺔ 9 :ص 4 -م
571-492-3080
www.inova.org/locations/inovaﻧﻌﻢ
urgent-care-north-arlington
ﻣﻦ اﻻﺛﻨ إ اﻟﺠﻤﻌﺔ 8 :ص  8 -م
571-210-3161
www.urgentcarearlingtonva.com
ﻧﻌﻢ
ﻣﻦ اﻻﺛﻨ إ اﻟﺠﻤﻌﺔ 8 :ص  9 -م
اﻟﺴ ﺖ واﻷ ﺪ 8 :ص  6 -م
ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺧﺘ ﺎر ﻓﻘﻂ
health.arlingtonva.us/covid-19coronavirus-updates/covid-19ﻻ
testing
ﻣﻦ اﻻﺛﻨ إ اﻟﺠﻤﻌﺔ 9 :ص 4 -م

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

اﻟ ﺎرة 150 :دوﻻرا
اﻻﺧﺘ ﺎر 50 :دوﻻرا

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

اﻻﺧﺘ ﺎر 50 :دوﻻرا
ﺗﻘﻴ ﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ 200 :دوﻻر
)إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ(

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

اﻟ ﺎرة 150 :دوﻻرا
اﻻﺧﺘ ﺎر 50 :دوﻻرا

ﻻ ،ﻟ ﻦ ﻠﺰم
أن ﻜﻮن ً
ﺑﻨﺎء
ﻋ ﻃﻠﺐ
اﻟﻄﺒ ﺐ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻛ ﺴﺖ ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻔﺎﺗﻮرة إ
ﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣ
) ﺠﺐ ﺗﻘﺪ ﻢ ﺗﺄﻣ ﺻ (

703-912-0118
health.arlingtonva.us/covid-19coronavirus-updates/covid-19testing
:
ﻣﻦ اﻻﺛﻨ إ اﻟﺠﻤﻌﺔ  1م  5 -م

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻣﺠﺎﻧﺎ

703-522-3412
www.prestonspharmacy.com
ﻣﻦ اﻻﺛﻨ إ اﻟﺨﻤ ﺲ 6 :ص  6 -م

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

رﺳﻮم اﻟﺼ ﺪﻟ ﺔ35 :
دوﻻرا

* ﻣﻮﻗﻊ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻛﻮﻓ ﺪ 19-ﺪون ﺣﺠﺰ ﻣﺴﺒﻖ ﺗﺪﻳﺮە ﻋ ﺎدة أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن اﻟﻤﺠﺎﻧ ﺔ ،و
ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﻏ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳ ﻠﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  13ﻋﺎﻣﺎ أو أ .

إﺣﺪى اﻟﻌ ﺎدات اﻟﻤﺤﻠ ﺔ ﻟﺸ ﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎ  ،ﻟﺘﻮﻓ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ اﻻﺧﺘ ﺎر ﻟﺴ ﺎن أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أرﻟﻴﻨﻐﺘﻮن ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺣ  10ﺗﻤﻮز ﻳﻮﻟﻴﻮ  2020ﻓﻘﻂ.
ُﻳﺮ اﻟﺘﺄ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻞ ﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻞ ﻣ ﺸﺄة ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻐ ﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
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