สถานที่ตรวจวินิจฉัยโควิด-19 (ไวรัส/แอนติเจน) และแอนติบอดีในอาร์ ลงิ ตัน
การทดสอบโควิด-19 มีสองประเภท ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและแอนติบอดี การทดสอบวินิจฉัยแสดงให้เห็นว่าคุณมีการติดเชื้อในปัจจุบนั หรื อไม่โดยการใช้ไม้กวาดทางจมูกหรื อลําคอ การทดสอบแอนติบอดีแสดงให้เห็นว่าคุณมีแอนติบอดีจากการติดเชื้อ
ในอดีตหรื อไม่โดยการเก็บตัวอย่างเลือด การตรวจวินิจฉัยมีสองประเภทคือ Viral PCR และแอนติเจน ซึ่งมีวิธีการตรวจหาไวรัสที่แตกต่างกัน การทดสอบ Viral PCR มีความแม่นยําสู งและได้รับการประมวลผลในห้องปฏิบตั ิการ (ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสาม
วันกว่าจะได้รับผลการทดสอบ) นอกจากนี้ผลการทดสอบแอนติเจนที่เป็ นบวกยังมีความแม่นยําสู ง ผลการทดสอบแอนติเจนที่เป็ นลบอาจต้องได้รับการยืนยันผ่านการทดสอบ Viral PCR การทดสอบ Rapid Antigen ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีกว่าจะได้ผลลัพธ์
ชื่ อและที่อยู่ของสถานที่ให้ บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ ชั่วโมงทําการ

ประเภทการ
ทดสอบ

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

703-812-8200
https://allcarefamilymed.com/arlington-va
จ.-ส.: 8.00-20.00 น.
อา.: 9.00-17.00 น.

Viral PCR

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

703-912-0118
health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid19-testing
จ.-ศ: 13.00-17.00 น.
จ. ที่ 2 และ 4 ของเดือน: 13.00-19.00 น.
ส. 1 ของเดือน: 8.00-12.00 น.
health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid19-testing
จ.-ศ: 9.00-16.00 น.

Preston’s Pharmacy
5101 Lee Hwy.
Arlington, VA 22207
Urgent Care Center of Arlington
2439 N. Harrison St.
Arlington, VA 22207
Xpress Care
1409 S. Fern St.
Arlington, VA 22202
* อาจจะหรื ออาจจะไม่อยูใ่ นช่วงความคุม้ ครองของประกัน

571-492-3080
www.inova.org/locations/inova-urgent-care-north-arlington
จ.-ศ: 8.00-20.00 น.
703-522-3412
http://prestonspharmacy.com/covid
จ.-ศ.: 6.00-18.00 น.
ส.: 6.00-16.00 น.
อา.: 6.00-8.00 น., 17.00-19.00 น.
571-210-3161
www.urgentcarearlingtonva.com
จ.- ศ.: 10.00-18.00 น.
ส./อา.: 10.00-16.00 น.
703-521-2121
https://www.xpresscarenow.com
จ.- ศ.: 9.00-20.00 น.
ส./อา.: 9.00-16.00 น.

Viral PCR

คุณสมบัติ/ข้ อกําหนด
• ขั้นตอนที่ 1: ต้องพบแพทย์ทาง
ออนไลน์ก่อนการทดสอบ
• ขั้นตอนที่ 2: ใช้วิธีขบั รถเข้ารับการ
ทดสอบที่ Alexandria AllCare (การ
ทดสอบ PCR) หรื อไปที่สถานที่
บริ การในอาร์ลิงตัน (การทดสอบ
แอนติบอดี)
• อายุของผูร้ ับการทดสอบ 13 ปี ขึ้นไป
• ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบสั่งแพทย์
• ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ไม่มีประกันหรื อมี
ประกันภัยที่ต่าํ กว่าช่วงความคุม้ ครอง

Viral PCR

• อายุของผูร้ ับการทดสอบ 13 ปี ขึ้นไป
• ต้องมีใบสัง่ แพทย์เพื่อรับการทดสอบ
• ต้องมีอาการ

แอนติบอดี

Viral PCR
Viral PCR
Viral PCR
แอนติเจน
(Rapid)
Viral PCR
แอนติบอดี

• ต้องมีอาการหรื อ
• ต้องมีใบสั่งแพทย์สาํ หรับการทดสอบ
ก่อนการผ่าตัด
• อายุของผูร้ ับการทดสอบ 2 ปี ขึ้นไป
• ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบสั่งแพทย์
• ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบสั่งแพทย์
• ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบสั่งแพทย์

การนัดเข้ ารับการ
ทดสอบที่ต้องมี
ไม่ใช่ สําหรับ
PCR ใช่ สําหรับ
แอนติบอดี

ใช่

บริการล่ามภาษา
ที่มี
สเปน

สเปน

ไม่ใช่
ใช่

ยอมรับผู้ป่วย
ที่ไม่ มีประกัน

ค่าใช้ จ่าย

ใช่

• ประกันหรื อบัตรประจําตัวที่รัฐบาลออกให้ที่ยอมรับ: ฟรี
• หลักฐานการไม่มีประกันและบัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกให้
โดยรัฐบาล: $125
• ประกันที่ไม่ยอมรับ: $206

ใช่

ฟรี
(สถานที่นีเ้ ป็ นคลินิกเครื อข่ ายความปลอดภัยในท้ องถิ่นที่เสนอ
การทดสอบให้ ผ้ มู ีรายได้ น้อย ไม่ มีประกันหรื อมีประกันภัยที่ตาํ่
กว่ าช่ วงความคุ้มครอง)

ไม่ใช่

เรี ยกเก็บเงินสําหรั บการทดสอบกับบริ ษัทประกัน
(ต้ องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพ)
• การพบแพทย์ (หากจําเป็ น): $200*
• PCR: $50*

สเปน

ใช่

ใช่

สเปน เวียดนาม
จีน รัสเซีย

ใช่ (การ
ทดสอบ 2 วัน
และวันถัดไป)

ใช่

สเปน

ใช่

• การพบแพทย์ (หากจําเป็ น): การจ่ายร่ วมหรื อ $150*
• PCR หรื อแอนติเจน: $50*

ไม่ใช่

สเปน

ใช่

• PCR: $175*
• แอนติบอดี: $150*

• PCR 3-5 วัน: ค่าธรรมเนียม $35 สําหรับวันทําการ / $45
สําหรับวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ; เรี ยกเก็บเงินสําหรับการ
ทดสอบกับบริ ษทั ประกัน
• PCR 2 วัน: $200
• PCR วันถัดไป: $350

 ไม่อยูใ่ นช่วงความคุม้ ครองของประกัน ชําระเงินเมื่อเข้ารับการทดสอบ

ข้ อมูลที่รวบรวมโดยกองสาธารณสุขอาร์ ลิงตันเคาน์ ตีเป็ นข้ อมูลล่ าสุด ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2020 เท่ านั้น
โปรดตรวจสอบยืนยันรายละเอียดเฉพาะกับสถานบริ การแต่ ละแห่ งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับการทดสอบโควิด-19

1

ใครควรได้รับการทดสอบ: รับการทดสอบหากคุณมีอาการที่พบบ่ อยหรื อคุณอยู่ใกล้ ผ้ ตู ิด
เชื้อโควิด-19 ในระยะ 6 ฟุตเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 15 นาที โควิด-19 สำมำรถเกิดขึ้นได้โดยมี
อำกำรเล็กน้อย เจ็บป่ วยรุ นแรงหรื อไม่มีอำกำรเลย กำรเข้ำรับกำรตรวจโควิด-19 จะช่วยให้
คุณดูแลตัวเองในขณะป่ วยได้ดีข้ นึ และช่วยคุณปกป้องเพื่อนและคนที่คุณรักจำกกำร
เจ็บป่ วยได้ สถานที่ให้ บริการหลายแห่ งกาหนดให้ ผ้ เู ข้ ารับบริ การต้ องได้ รับการตรวจคัด

ตรวจหาอาการ

อำกำรโควิด-19 ที่พบบ่อยคือไข้อุณหภูมิสูงกว่ำ 100.4°F (38°C) ไอ
หำยใจถี่หรื อหำยใจลำบำก
อำกำรอื่น ๆ อำจรวมถึงหนำวสั่น ตัวสั่นและหนำว ปวดกล้ำมเนื้อ ปวด
ศีรษะ เจ็บคอ หรื อไม่รู้รสหรื อกลิ่นใหม่
หำกคุณมีสัญญำณอันตรำย เช่น หำยใจลำบำก เจ็บหรื ออึดอัดหน้ำอก
สับสนหรื อไม่สำมำรถกระตุน้ ได้ หรื อริ มฝี ปำกหรื อใบหน้ำเป็ นสี น้ ำเงิน
ให้โทร 911
ใครก็ตำมที่มีอำกำรที่ไม่มีสัญญำณอันตรำย โดยเฉพำะผูท้ ี่อำยุมำกกว่ำ
65 ปี ตั้งครรภ์ มีอำกำรป่ วยร้ำยแรง เช่น เบำหวำนหรื ออยูใ่ นประเภทที่มี
ควำมเสี่ ยงสู ง ให้ทำตำมขั้นตอนที่ 2

คนส่วนใหญ่ที่มีโควิด-19 หำยได้เองที่บำ้ น
หำกคุณได้รับกำรทดสอบโควิด-19 และผลเป็ นบวกหรื อยัง
ไม่ได้รับกำรทดสอบและมีอำกำรของโรคทำงเดินหำยใจ
ให้อยูบ่ ำ้ นและหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผูอ้ ื่น สวมหน้ำกำก
เมื่ออยูใ่ กล้คนอืน่ ล้ำงมือบ่อย ๆ ฆ่ำเชื้อพื้นผิวเป็ นประจำ
และแจ้งผูใ้ กล้ชิดว่ำคุณป่ วย
ดัดแปลงมาจากกรมอนามัยแฟร์ แฟกซ์ เคาน์ ตี

2 รับการตรวจ
คัดกรอง
หากคุณมีแพทย์ : ให้นดั หมำยเพื่อรับกำรตรวจคัดกรองด้วย
ตนเองหรื อทำงออนไลน์ เพื่อปกป้องผูอ้ ื่น อย่ำไปพบแพทย์
โดยไม่โทรแจ้งก่อน
หากคุณไม่ มีแพทย์ หรื อประกัน: ให้โทรหำสถำนที่ทดสอบ
หรื อคลินิกในเอกสำรนี้
หำกคุณได้รับกำรตรวจคัดกรองและแพทย์ระบุว่ำคุณไม่มี
โควิด-19 ให้ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของแพทย์
หากคุณได้ รับการตรวจคัดกรองและต้ องได้ รับการทดสอบ
แพทย์หรื อคลินิกจะนัดหมำยคุณหรื อส่ งตัวคุณไปยังสถำนที่
ทำกำรทดสอบ สถำนที่หลำยแห่งเสนอตัวเลือกกำรทดสอบ
แบบขับเข้ำไปหรื อเดินเข้ำไปรับกำรทดสอบ

กรองล่วงหน้ าหรื อมีใบสั่งแพทย์ และสถานที่ส่วนใหญ่กาหนดให้ ต้องมีการนัดหมาย
ล่วงหน้ า

3 ให้ ตัวอย่ าง
กำรตรวจวินิจฉัยมีสองประเภท ได้แก่
ไวรัสและแอนติเจน ซึ่งมีวิธีกำรตรวจหำ
ไวรัสที่แตกต่ำงกัน
กำรทดสอบ Viral PCR นั้นแม่นยำที่สุด
และใช้วิธีป้ำยกวำดโพรงจมูกหรื อเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำลำย

สำหรับคำถำมเกี่ยวกับโควิด-19
โทรหำสำยด่วนโควิด-19 ที่ 703-228-7999
เวลำ 7.00-19.00 น. ในวันธรรมดำและ 9.00-17.00 น. ในวันเสำร์

4 รับผลลัพธ์
คุณจะได้รับแจ้งเมื่อผลลัพธ์ออกมำ
ในขณะที่รอผลลัพธ์ คุณจำเป็ นต้องอยู่
บ้ำน อยูห่ ่ำงจำกผูอ้ ื่นและสวมหน้ำกำก
อนำมัยเมื่อต้องอยูใ่ กล้ผอู ้ ื่น
หำกคุณมีโควิด-19 คุณจะได้รับ
คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยปกป้องตนเอง
และผูอ้ ื่นและระบุผตู ้ ิดต่อใกล้ชิดของคุณ

