
 لل�شف عن عدوى حال�ة  19-خ�ارات فحص كوف�د 
وس  19-يتيح فحص كوف�د وس المتسبب بكوف�دSARS-CoV-2ال�شف المبكر عن ف�ي ي التعّرف ع� أي    19-، وهو الف�ي

و�ساعد الفحص �ف
وس.   19- شخص كان ع� اتصال وثيق �شخص ُمصاب بكوف�د ي وقف انتشار الف�ي

استعرض المعلومات أدناە  و�مكن أن �ساعد الفحص كذلك �ف
 للتعّرف ع� خ�ارات الفحص المتاحة. 

 
 

 
 فحص المستضدات

 

ي   الفحص الج��ئئ

 

ا باسم   وُ�عرف أ�ض�
فحص ��ــــع (ع� الرغم من أن بعض فحوصات  

PCR  مكن إجراؤها باعتبارها "فحوصات�
 ��عة"). 

از للنسخ العك�ي   تفاعل سلسلة البول�م�ي
)PCR .( 

ك�ف ُ�جرى  
 الفحص؟

ي األنف أو 
يتم إدخال مسحة رق�قة مرنة �ف

   .الحلق
ي األنف أو يتم  

يتم إدخال مسحة رق�قة مرنة �ف
 جمع عينة من اللعاب. 

أين يتوفر  
 ؟الفحص

ات وأما�ن تقد�م الرعا�ة مثل   مرافق المخت�ب
تتوفر أدوات  الع�ادات الصح�ة والص�دل�ات، و 

ي 
�ي ال �ستلزم وصفة طب�ة �ف ف ي م�ف

فحص ذايت
نت.   الص�دل�ات أو ع� اإلن�ت

ات وأما�ن تقد�م الرعا�ة مثل   مرافق المخت�ب
الع�ادات الصح�ة والص�دل�ات والمستشف�ات  

ي المقاطع
 الوال�ةو  ةومواقع الفحص �ف

هل هناك حاجة  
إلجراء فحص  

 آخر؟

 . ي عادًة   قد تحتاج النتائج إ� التأ��د بفحص ج��ئئ
 عند  

ً
ما تكون النتائج اإل�جاب�ة دق�قة، خاصة

 . 19-األشخاص الذين �عانون من أعراض كوف�د

ا و�عت�ب المع�ار  عادًة ما �كون هذا الفحص دق�ق�
وس، لذلك ال حاجة   ي ال�شف عن الف�ي

األمثل �ف
 عادًة إ� إجراء فحص آخر.  

 كم �ستغرق
الحصول ع� نتائج  

 الفحص؟
ي خالل  

ا.   30- 15تتوافر النتائج �ف ي خالل   دق�قة تق��ب�
ا.  3-1تتوفر النتائج �ف  أ�ام تق��ب�

ما �ي تكلفة إجراء  
 الفحص؟

 

ف عادًة ما تختلف التكلفة ل�ل ف دوالر و   5حص بني
دوالر، ومع ذلك قد تختلف التكلفة من مكان   50

 إ� آخر. 

ا بدون تكلفة   19- قد �كون فحص كوف�د متاح�
  .من خالل ُمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك

ي  PCRيتوفر فحص
ا �ف

�
ي   أما�ن متعددةمجان

�ف
 أنحاء مقاطعة سان دي�غو. 

 

ي حال:  
 يو� ب�جراء الفحص �ف

ي من أي عالمات أو كنت    •
وس. بغض النظر عن حالة اللقاح أو اإلصابة السابقة   19-أعراض كوف�دتعايف  بالف�ي

 مؤكدة.  19-�شخص إصابته بكوف�د  اتصال وثيقع�  كنت •
ا ضد كوف�د كنت • ف اآلخ��ن خالل �شاط حد�ث أو فعال�ة و�شعر بالقلق إزاء   19- لم تتلَق لقاح� ولم تتمكن من وضع مسافة أمان بينك و�ني

 . التعرض
 . اإلقل�م�ةأو  المحل�ةأو  القبل�ة أو الحكوم�ة  إدارة الصحةمن ِقبل ُمقدم رعا�ة صح�ة أو  الفحصُطلب منك أو تمت إحالتك إلجراء   •

 sd.com/testing-coronavirus، ير�ب ز�ارة: 19-للم��د من المعلومات عن لقاحات كوف�د
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