
 

 آزمایش دادن
 COVID-19آزمایش  شود.ندارند توصیه نمیرا  COVID-19عالئم  برای بزرگساالن و کودکانی که COVID-19آزمایش 

تواند در خصوص درمان و مراقبت از شما در تصمیمات کمک کننده شود که فرد بزرگسال میتنها زمانی توصیه می
مرکز کنترل  جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی به آزمایش نیاز دارد، به آدرس زیر مراجعه کنید: باشد.

 .COVID-19آزمایش : بیماری بریتیش کلمبیا

ا یا مشکالت پزشکی دیگری باشند و شاید نیاز باشد به دنبال دریافت مراقبت هتوانند نشانگر بیماریبرخی عالئم می
کنید و در مورد عالئم خود تردید دارید، با اگر احساس ناخوشی می مرتبط نباشد. COVID-19پزشکی باشید حتی اگر به 

 تماس بگیرید.  1-1-8های بهداشتی خود یا شماره ارائه دهنده مراقبت

ریسک باال یا به عنون بخشی از تحقیقات سالمت عمومی، دادن آزمایش ممکن است توسط متصدیان هایی با در مکان
 خدمات سالمت توصیه شود.

 آزمایش کودکان و جوانان

در صورتی  است، بررسی کنید که آیا به آزمایش نیاز دارد یا خیر. COVID-19در صورتی که فرزند شما دارای عالئم 

های بهداشتی را مالقات بایست ارائه دهنده مراقبتماه است و تب یا عالئم بیماری دارد، می 3که سن نوزاد شما کمتر از 

 بازدید نمایید. در کودکان  COVID-19بیماری  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: جهت کسب اطالعات بیشتر، از آدرس کند.

 کیت تست آنتی ژن سریع

دقیقه  20نتیجه آزمایش در کمتر از  از کیت تست آنتی ژن سریع خانگی استفاده کنید. COVID-19جهت تشخیص ابتال به 

 شود.آماده می

نیازی به نشان دادن مدرک شناسایی  ها موجود است.داروخانهکیت تست آنتی ژن سریع به صورت رایگان در بسیاری از 
تواند کیت تست را برای در صورتی که قادر به رفتن به داروخانه نیستید، یکی از دوستان یا اعضای خانواده می باشد.نمی

  شما تهیه کند.

 برای افرادی که دارای عالئم هستند نیز موجود است. برخی از مراکز آزمایش کیت تست آنتی ژن سریع در

 توانید درمان بیماری را دریافت کنید.در صورت واجد شرایط بودن، با داشتن جواب آزمایش مثبت می

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده از کیت تست سریع، تفسیر جواب آزمایش و سواالت رایج در خصوص تست 

بازدید نمایید. کیت تست آنتی ژن سریع دولت بریتیش کلمبیا: و تست سریع خانگی BCCDC:از آدرس  آنتی ژن سریع
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 آوریجمعمراکز 

ای را تحویل دهید که به یا نمونهتوانید کیت تست آنتی ژن سریع خانگی دریافت کنید آوری میدر یک مرکز جمع
تواند از کودکان و جوانان در بریتیش کلمبیا می COVID-19اکثر مراکز تست  شود.آزمایشگاه تشخیص فرستاده می

 آزمایش بگیرند.

بر روی  توانید آزمایش دهید اطالعات بیشتری کسب کنید.آوری که در آن میدر خصوص آزمایش و یافتن مراکز جمع 
 تماس بگیرید. 8-1-1توانید با شماره ترین مرکز میبرای یافتن نزدیک های زیر بازدید نمایید.کلیک کنید تا از لینکنقشه 

 

 کامپیوتر()گوشی و  آوریبرنامه یابنده مراکز جمع 

 اینترنت اکسپلورر( آوریبرنامه یابنده مراکز جمع( 

 آزمایش برای مسافرت

 باشد.قبل از مسافرت در سیستم بهداشت و درمان استان بریتیش کلمبیا موجود نمی COVID-19آزمایش جهت غربالگری 

اما اگر ناگزیر به مسافرت جهت اهداف پزشکی هستید استثنایی وجود دارد )به عنوان مثال، افراد غیرواکسینه که از 
ید و قصد دادن آزمایش قبل از اگر دارای عالئم هست مناطق دور افتاده نیاز به مسافرت برای اهداف پزشکی دارند(.

 گیرند.هایی آزمایش رایگان از شما میچنین کلینیک مسافرت را دارید بهتر است به کلینیک خصوصی مراجعه کنید.
مراکز انجام  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: های خصوصی لطفا از آدرسجهت کسب اطالعات بیشتز در خصوص کلنیک

بازدید نمایید. در بریتیش کلمبیا، آزمایش خصوصی/آزمایش برای مسافرت COVID-19آزمایش 
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به وب  ،HealthLinkBCسازی های آگاهیبرای مشاهده سایر پرونده

یا واحد محلی بهداشت عمومی خود مراجعه  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkسایت
مراجعه کنید یا با  www.HealthLinkBC.caجهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به کنید.

در صورت درخواست،  تماس بگیرند. 7-1-1توانند با شماره افراد ناشنوا و کم شنوا می )رایگان( تماس بگیرید. 1-1-8      شماره

 زبان موجود است. 130خدمات ترجمه به بیش از 

 MSPبرای افراد فاقد  COVID-19آزمایش 

واجد شرایط نیستید امکان دارد پوشش بیمه خدمات درمانی  MSPیتیش کلمبیا حضور دارید و برای پوشش اگر در بر

 COVID-19این پوشش خدمات مراقبت شامل خدمات مراقبتی مرتبط با  در دسترس باشد. COVID-19استانی برای 

شوند همچنان تحت پوشش بیمه اعمال می MSPکه بر روی بیماران فاقد  COVID-19خدمات غیرمرتبط با  باشد.می

دهنده خدمات بهداشتی و درمانی شما مسئول تعیین واجد شرایط بودن شما برای قرار گرفتن تحت این ارائه نخواهند بود.
 باشد.پوشش می

 های زیر بازدید نمایید:از آدرس COVID-19و پاسخ آن به  MSPجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

 :دوره انتظار پوشش دولت بریتیش کلمبیا 

 :پاسخ  دولت بریتیش کلمبیاMSP  19به-COVID 

 نتایج آزمایش

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت نتایج آزمایش و اقدامات بعدی پس از دریافت نتایج آزمایش از 
 های زیر بازدید نمایید:آدرس

 آزمایش نتایج :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا  

 تفسیر نتایج آزمایش :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا  
 
 

 2022سپتامبر  27 رسانی:روزآخرین به

 :BCCDC ،تست سریع خانگی رسانی شده است:روزبه  BCCDCاطالعات ارائه شده فوق با استفاده از اطالعت دریافتی از

   کیت تست آنتی ژن سریع ا:دولت بریتیش کلمبی و تفسیر نتایج آزمایش : BCCDC ،نتایج آزمایش :BCCDC ،آزمایش

 .2022سپتامبر  27تاریخ دسترسی: 
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