আর্লিংটনে COVID-19-এর নিদানিক পরীক্ষা (ভাইরাল/অ্যান্টিজেন) এবং অ্যান্টিবডি পরীক্ষার কেন্দর
্ গুলির ঠিকানা
COVID-19-এর দুই ধরনের পরীক্ষা-পদ্ধতি আছে—নিদানিক (diagnostic) এবং অ্যান্টিবডি (antibody)। নিদানিক পরীক্ষায় আপনার নাক বা গলা থেকে শারীরিক তরল (swab) নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় তাতে ভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে কিনা। অ্যান্টিবডি
পরীক্ষায় আপনার শরীর থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে দেখা হয় আপনার শরীরে অতীত সংক্রমণের কারণে কোন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কিনা। দুই ধরনের নিদানিক পরীক্ষা (diagnostic tests) পদ্ধতি আছে—ভাইরাল PCR ও অ্যান্টিজেন—যাতে আলাদা-আলাদা
পদ্ধতিতে ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। ভাইরাস PCR পরীক্ষা হল অত্যন্ত নির্ভুল পরীক্ষা এবং তা একটি পরীক্ষাগারে করা হয়ে থাকে (যাতে পরীক্ষার ফল পেতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে)। অ্যান্টজেন পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফলও অত্যন্ত নির্ভুল
হয়; কিন্তু অ্যান্টিজেন পরীক্ষার নেগেটিভ ফলাফল এলে তা আবার একটি ভাইরাল PCR পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করার দরকার হতে পারে। ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন (Rapid Antigen) পরীক্ষার ফলাফল মাত্র 15 মিনিটের মধ্যেই পাওয়া যায়।
একাধিক কোম্পানি বাড়িতে পরীক্ষার কিট প্রদান করে থাকে যা দিয়ে আপনি বাড়িতেই নিজের নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। আরও তথ্যের জন্য দেখুন: https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/#athometest
কেন্দর
্ ের নাম ও ঠিকানা

AllCare Family Medicine and Urgent Care
of Arlington
1515 N. Courthouse Rd.,
Suite 140
Arlington, VA 22201
Arlington Mill Community Center

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

Capitol Travel Medicine
3800 North Fairfax Dr., Ste. 2
Tower Villas
Arlington, VA 22203
Drive-Through Collection Site (Arlington

County/Quest)

1429 N. Quincy St.
Arlington, VA 22207
INOVA Urgent Care – North Arlington
4600 Lee Hwy.
Arlington, VA 22207

Preston’s Pharmacy
5101 Lee Hwy.
Arlington, VA 22207

ফোন নম্বর, ওয়েবসাইট, কাজের সময়

703-812-8200
https://allcarefamilymed.com/arlington-va
সোম-শনি: 8am-8pm
রবি: 9am-5pm

পরীক্ষার
প্রকার

ভাইরাল
PCR
অ্যান্টিবডি

703-912-0118
health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirusupdates/covid-19-testing
সোম-শুকর
্ : 12pm-5pm
মাসের 2য় ও 4র্থ সোমবার: 12pm-7pm
মাসের 1ম শনিবার: 10am-2pm

ভাইরাল
PCR

703-351-5100
https://capitoltravelmedicine.com
সোম, বুধ, শুকর
্ : 9am-12pm

ভাইরাল
PCR
অ্যান্টিজেন
অ্যান্টিবডি

health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirusupdates/covid-19-testing
সোম-শুকর
্ : 9am-4pm

ভাইরাল
PCR

571-492-3080
www.inova.org/locations/inova-urgent-care-northarlington
সোম-শুকর
্ : 8am-8pm

ভাইরাল
PCR

703-522-3412
http://prestonspharmacy.com/covid
সোম-শুকর
্ : 7:30am– 5pm
শনি: 8:30am-3:45pm

ভাইরাল
PCR
অ্যান্টিজেন
অ্যান্টিবডি

যোগ্যতা/
আবশ্যকতা
• ধাপ 1: পরীক্ষার আগে অনলাইনে
ডাক্তার দেখাতে হবে
• ধাপ 2: Alexandria-র Tysons Center
বা Lotton AllCare (PCR
পরীক্ষা)-এ গাড়ি চড়ে প্রবেশ করুন
অথবা অ্যান্টিজেন পরীক্ষাকেন্দ্রে
(অ্যান্টিবডি পরীক্ষা) যান
• পরীক্ষার বয়স 13+
• কোন ডাক্তারের নির্দেশের দরকার
নেই
• কম আয়, বিমা নেই, বা কম বিমা
আছে
• আর্লিংটনের বাসিন্দা
• ডাক্তারের নির্দেশের দরকার নেই

• পরীক্ষার বয়স 13+
• পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের নির্দেশ

আবশ্যক
• লক্ষণ থাকা আবশ্যক

• লক্ষণ থাকা আবশ্যক অথবা
• প্রাক-শল্যচিকিৎসার জন্য
ডাক্তারের নির্দেশ আবশ্যক

পরীক্ষার জন্য
সময় নির্ধারণ
করা প্রয়োজন

অনুবাদক
উপলভ্য

বিমা নেই এমন
রোগীদের
নেওয়া হয়

স্পেনীয়

হ্যাঁ

না, PCR-এর
জন্য
হ্যাঁ,
অ্যান্টিবডির
জন্য

খরচ
পরীক্ষার খরচ বিমার আওতাভুক্ত কিনা তা জানতে আপনার বিমা
কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন

• স্বীকৃত বিমা বা সরকারি ID: বিনামূল্যে
• বিমা না থাকার প্রমাণ ও বেসরকারি ID: $125
• অস্বীকৃত বিমা: $206

না

ঐচ্ছিক:
আগে রেজিস্টার
করুন (ইংরেজি,
স্পেনীয়)

বিনামূল্যে

স্পেনীয়

হ্যাঁ

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

হ্যাঁ

না

স্পেনীয়

হ্যাঁ

• পরীক্ষার বয়স 2+
• কোন ডাক্তারের নির্দেশের দরকার
নেই
হ্যাঁ

স্পেনীয়,
ভিয়েতনামী,
চীনা, রুশ

হ্যাঁ (2 দিন
এবং পরের দিন
পরীক্ষা)

(এই কেন্দ্রটি হল স্থানীয়দের রক্ষাকবচমূলক (safety-net)
চিকিৎসাকেন্দ্র যারা কম আয়, বিমাহীন, এবং কম বিমা রয়েছে
এমন লোকেদের পরীক্ষা করানোর সুযোগ দেয়)
• PCR: $130
• অ্যান্টিজেন: $130

•

অ্যান্টিবডি: $100

পরীক্ষার খরচের বিল বিমা কোম্পানিকে পাঠানো হয়
(অবশ্যই স্বাস্থ্যবিমা থাকতে হবে)

• ভিজিট (দরকার হলে): $200
• PCR: $50
• PCR 3-5 দিন: $45 বুকিং ফি; পরীক্ষার খরচের বিল
বিমা কোম্পানিকে পাঠানো হয়, অথবা বিমা না থাকলে
SSN-সহ বিনামূল্যে
• PCR 2-দিন: $200
• PCR পরের দিন: $350
• PCR একই দিনে: $800
• অ্যান্টিজেন: $190
• অ্যান্টিবডি: $45 বুকিং ফি; পরীক্ষার খরচের বিল বিমা
কোম্পানিকে পাঠানো হয়, অথবা বিমা না থাকলে SSN-সহ
বিনামূল্যে

Urgent Care Center of Arlington
2439 N. Harrison St.
Arlington, VA 22207
Xpress Care
1409 S. Fern St.
Arlington, VA 22202

571-210-3161
www.urgentcarearlingtonva.com
সোম-শুকর
্ : 10am-6pm
শনি/রবি: 10am-4pm
703-521-2121
https://www.xpresscarenow.com
সোম-শুকর
্ : 9am-8pm
শনি/রবি: 9am-4pm

ভাইরাল
PCR

• কোন ডাক্তারের নির্দেশের দরকার
নেই

হ্যাঁ

স্পেনীয়

হ্যাঁ

• ভিজিট (আবশ্যক): কো-পে (Copay) বা $150
• PCR বা অ্যান্টিজেন: $50

• কোন ডাক্তারের নির্দেশের দরকার
নেই

না

স্পেনীয়

হ্যাঁ

• PCR: $175
• অ্যান্টিবডি: $150

অ্যান্টিজেন
ভাইরাল
PCR
অ্যান্টিবডি

 বিমার আওতাভুকত
্ নয়; পরীক্ষার সময় প্রদেয়

Arlington County Public Health Division দ্বারা সংকলিত তথ্যগুলি কেবলমাত্র 3রা ডিসেম্বর,, 2020 তারিখ অবধিই সাম্প্রতিক।
দয়া করে প্রতিটি কেন্দ্রের নির্দিষ্ট তথ্যগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন কারণ সেগুলি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে।

COVID-19 পরীক্ষার জনয কয কয ধাপগুদল অনুসরণ করকত হকব

পরীক্ষা কাকির করাকনা উদিত: আপদন যদি COVID-19-এর সাধারণ লক্ষণগুদলর
ককান একটি থাকক অথবা আপদন যদি COVID-19 আক্রান্ত ককান বযদক্তর 6 ফুকের
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মকধয 15 দমদনে বা তার কবদি সম কাটিক থাককন, তাহকল দনকজর পরীক্ষা
কদরক দনন। েুব হালকা লক্ষণ বা তীব্র অসুিতা দন্শ্নয় অথবা খকান্রকম লক্ষণ োডাই COVID-19 থাকশ্নত
পাশ্নর। অসুি থাকা অবিায় দন্শ্নজর COVID-19 পরীক্ষা কদরশ্নয় দন্শ্নল আপদন্ দন্শ্নজর আরও ভাল যত্ন দন্শ্নত পাশ্নরন্
এবং আপন্ার বেু বােব ও দপ্রয়জশ্নন্শ্নির মশ্নযয তা েদডশ্নয় পডা আটকাশ্নত পাশ্নরন্। পরীক্ষা করাশ্নন্ার সবশ্নথশ্নক ভাশ্নলা

লক্ষণগুদলশ্নক খেয়াল
করুন্

COVID-19-এর সবশ্নেশ্নয় প্রেদলত লক্ষণগুদলর মশ্নযয রশ্নয়শ্নে 100.4°F-এর খবদশ জ্বর,
কাদশ, শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসদক্রয়ায় অসুদবযা।
অন্যান্য লক্ষণগুদলর মশ্নযয থাকশ্নত পাশ্নর, শরীর ঠাণ্ডা হওয়া, শরীর ঠাণ্ডা হবার সাশ্নথ সাশ্নথ
বারংবার কাাঁপদু ন্, মাংসশ্নপশীশ্নত বযথা হওয়া, মাথাবযথা, গলাবযথা, বা ন্তু ন্ কশ্নর স্বাি বা
গশ্নের অন্ুভূদত হারাশ্নন্া।
আপন্ার যদি দবপি সংশ্নকত, খযমন্ শ্বাসদক্রয়া করশ্নত কষ্ট হওয়া, বুশ্নক বযথা বা োপ,
দবভ্রাদন্ত বা খোে েুশ্নল রােশ্নত অসুদবযা হওয়া, অথবা মুে বা খঠাাঁট ন্ীলাভ হশ্নয় আসা, তাহশ্নল
911-এ কল করুন্।
দবপি সংশ্নকত োডা যদি কাশ্নরা লক্ষণ থাশ্নক, দবশ্নশষকশ্নর যাশ্নির বয়স 65 বা তার খবদশ,
যারা গভভ বতী, যাশ্নির গুরতু র শারীদরক সমসযা রশ্নয়শ্নে, খযমন্ ডায়াশ্নবটিস বা অন্য খকান্
উচ্চ ঝুাঁ দকসম্পন্ন খকান্ সমসযা, তাহশ্নল যাপ 2 জাদর রােুন্।

COVID-19-এ আক্রান্ত খবদশরভাগ মান্ুষই দন্শ্নজর বাদডশ্নতই খথশ্নক দন্শ্নজ খথশ্নকই খসশ্নর
উশ্নঠশ্নেন্।
আপন্ার COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল যদি পদজটিভ আশ্নস, অথবা আপদন্ যদি
পরীক্ষা ন্া কদরশ্নয় থাশ্নকন্ দকন্তু আপন্ার শ্বাসদক্রয়া সংক্রান্ত অসুিতা থাশ্নক, তাহশ্নল
বাদডশ্নতই থাকুন্ এবং অন্যশ্নির সংস্পশ্নশভ আসা এদডশ্নয় েলুন্; অন্যশ্নির মশ্নযয থাকশ্নল মাস্ক
পশ্নর থাকুন্; বার বার কশ্নর হাত যুন্; দন্য়দমতভাশ্নব সমস্ত পৃষ্ঠতলগুদলশ্নক (surfaces)
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পরীক্ষা কদরশ্নয়
দন্ন্

সময় হল আপন্ার অদন্তমবার সংস্পশ্নশভ আসার 5 দিন্ বা তার খবদশ।
অকনক পরীক্ষাকককেই পরীক্ষার জনয প্রাক-পরীক্ষকণর (pre-screening) অথবা
ডাক্তাকরর দনকিে কির িরকার হ , এবং কবদিরভাগ কক্ষকেই আগাম সম দনধে াদরত
করকত হ ।

আপনার যদি একজন ডাক্তার থাককন: দন্শ্নজ উপদিত
হশ্নয় অথবা অন্লাইশ্নন্ একটি পরীক্ষার জন্য সময় দন্যভাদরত করুন্।
অন্যশ্নির বাাঁোশ্নত, আশ্নগ কল ন্া কশ্নর আপন্ার ডাক্তারবাবুর কাশ্নে খিোশ্নত
েশ্নল যাশ্নবন্ ন্া।
আপনার যদি একজন ডাক্তার বা ককান দবমা না
থাকক: এই ন্দথশ্নত থাকা খকান্ পরীক্ষাশ্নকশ্নে বা দেদকৎসাশ্নকশ্নে কল
করুন্।
আপন্ার ডাক্তারবাবু যদি আপন্ার প্রাথদমক পরীক্ষার পর এই দসদ্ধাশ্নন্ত
আশ্নসন্ খয, আপন্ার COVID-19 খন্ই, তাহশ্নল আপন্ার ডাক্তারবাবুর
দন্শ্নিভশ মশ্নতাই েলুন্।

3

একটি ন্মুন্া দিন্

িুই যরশ্নন্র দন্িাদন্ক পরীক্ষা (diagnostic tests)
পদ্ধদত আশ্নে—ভাইরাল ও অযাদিশ্নজন্—যাশ্নত আলািাআলািা পদ্ধদতশ্নত ভাইরাশ্নসর উপদিদত শন্াক্ত করা হয়।
ভাইরাস PCR পরীক্ষাই হল সবশ্নেশ্নয় দন্ভুভ ল পরীক্ষা
এবং এই পরীক্ষার জন্য আপন্ার ন্াক বা মুে খথশ্নক
শারীদরক তরল (swab) সংগ্রহ করা হয়।

আপনার যদি প্রাথদমক পরীক্ষার পর COVID-19
পরীক্ষা করাকনার প্রক াজন হ , তাহশ্নল আপন্ার
ডাক্তারবাবু বা দেদকৎসাশ্নকে তার জন্য আপন্াশ্নক একটি সময় দন্যভাদরত
কশ্নর খিশ্নবন্ অথবা আপন্াশ্নক একটি পরীক্ষাশ্নকশ্নে পাঠাশ্নবন্। বহু
পরীক্ষাশ্নকে গাদডশ্নত বশ্নসই বা পাশ্নয় খহাঁ শ্নট দগশ্নয় পরীক্ষা করাশ্নন্ার সুশ্নযাগ
খিয়।

সংক্রমণমুক্ত করুন্; এবং ঘদন্ষ্ঠশ্নির জান্ান্ আপদন্ অসুি।

Fairfax County Health Department খথশ্নক গৃহীত

COVID-19 সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য,
COVID-19 হটলাইন্ ন্ম্বর 703-228-7999-এ কল করুন্,
সকাল 7টা - রাত 7টা সপ্তাশ্নহর দিন্গুদলশ্নত; সকাল 9টা - রাত 5টা শদন্বার।
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ফলাফল পান্

পরীক্ষার ফলাফল এশ্নস খগশ্নল আপন্াশ্নক খস বযাপাশ্নর জান্াশ্নন্া
হশ্নব।
ফলাফল আসার জন্য অশ্নপক্ষা করার সময়, আপন্ার
বাদডশ্নত থাকা এবং অন্যশ্নির খথশ্নক িূশ্নর থাকা এবং খযোশ্নন্
শারীদরক িূরত্ব বজায় রাো কঠিন্ খসোশ্নন্ সবভিা মাস্ক পশ্নর
থাকার মশ্নতা দবষয়গুদল েুবই জরুদর।
আপদন্ যদি COVID-19-এ আক্রান্ত হন্, তাহশ্নল দন্শ্নজশ্নক
ও অন্যশ্নির সুরদক্ষত রাো এবং আপন্ার েুব কাোকাদে
সংস্পশ্নশভ আসা বযদক্তশ্নির শন্াক্ত করশ্নত সাহাশ্নযযর জন্য
আপন্াশ্নক পরবতী পরামশভগদু ল খিওয়া হশ্নব।

