
 آزمایش
د، به ناگر عالئمی ندارید، نیازی به آزمایش نیست. برای کسب اطالعات بیشتر درباره اینکه چه کسانی نیاز به آزمایش دار

 .COVID-19آزمایش برای  :BCCDC مطلب زیر مراجعه کنید:

های پزشکی ها یا مشکالت پزشکی باشند و امکان دارد نیاز به مراقبتای از سایر عارضهتوانند نشانهبعضی از عالئم می
کنید و در مورد عالئم خود اطمینان ندارید، مرتبط نباشد. اگر احساس ناخوشی می COVID-19داشته باشید، حتی اگر به 

 تماس بگیرید. 8-1-1 با مراقبتگر بهداشتی خود یا با شماره

 آزمایش برای کودکان و نوجوانان

است، بررسی کنید که آیا به آزمایش نیاز دارد یا خیر. برای کسب اطالعات  COVID-19اگر فرزندتان دارای عالئم 
 .در کودکان COVID-19بیماری : BCCDC بیشتر، به این مطلب مراجعه کنید:

 گیریمراکز نمونه

توانید در آنجا آزمایش بدهید، پیدا کنید. روی نقشه کلیک کرده یا گیری را که میدرباره آزمایش بیشتر بدانید و مراکز نمونه
 تماس بگیرید. 8-1-1ترین مرکز، با توانید برای پیدا کردن نزدیکهای زیر دیدن کنید. همچنین میاز لینک

 

 موبایل و دسکتاپ( گیرییاب مراکز نمونهمکان( 

 اینترنت اکسپلورر( گیرییاب مراکز نمونهمکان( 

آزمایش گرفتن از افراد دارای عالمت که در معرض خطر باالتری هستند، بسیار مهم است. این افراد همچنان در اولویت 
که در برابر عوارض  دهندگان خدمات ضروری و افرادیبهداشتی، ارائه قرار دارند و عبارتند از کارکنان خدمات مراقبت

 پذیر هستند.آسیب COVID-19ناشی از 

  

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


یا واحد بهداشت عمومی محل زندگی  www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ، به وب سایت HealthLinkBCرسانی های آگاهیبرای مشاهده سایر پرونده
مراجعه کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caخود مراجعه کنید. برای دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا، به آدرس 

زبان در  130تماس بگیرند. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1 توانند با شمارهشنوا می( تماس بگیرید. افراد ناشنوا و کم)رایگان 8-1-1
 دسترس هستند.

 های تست سریع آنتی ژنکیت
های تست سریع آنتی ژن را برای استفاده در خانه در دسترس قرار داده است. برای اطالع از ابتال دولت بریتیش کلمبیا کیت

دقیقه آماده خواهد شد. برای کسب  20کمتر از ، از یک تست سریع آنتی ژن استفاده کنید. نتیجه آن در COVID-19به 
 .تست سریع در خانه: BCCDC اطالعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از کیت تست سریع، به این مطلب مراجعه کنید:

ژن به صورت رایگان از بعضی از های تست سریع آنتیسال، واجد شرایط دریافت کیت 18در حال حاضر، افراد باالی 

به وب سایت انجمن کنند، که کیت تست سریع توزیع می هالیست داروخانه های محلی هستند. برای مشاهده داروخانه

کیت دریافت کنید. برای دریافت کیت تست،  1روز یک بار،  28داروسازی بریتیش کلمبیا سر بزنید. شما اجازه دارید هر 

دولت بریتیش  ( خود نیاز دارید. برای کسب اطالعات بیشتر، به این مطلب مراجعه کنید:PHNبه شماره سالمت شخصی )

 .های تست سریع آنتی ژنکیت کلمبیا:

نتیجه مثبت یا خواهند دهند و میرا از خود نشان می COVID-19کیت تست فقط باید توسط افرادی استفاده شود که عالئم 

 ها برای الزامات سفرهای بین المللی مناسب نیستند.منفی را تأیید کنند. این آزمایش

 برای افراد غیر تحت پوشش برنامه خدمات پزشکی COVID-19آزمایش 
را ندارید، ممکن است بتوانید از پوشش ( MSP)اگر در بریتیش کلمبیا هستید و شرایط پوشش برنامه خدمات پزشکی 

های بهداشتی، برای خدمات استفاده کنید. این پوشش مراقبت COVID-19های بهداشتی بیمه استانی برای درمان مراقبت
که برای بیماران غیر واجد  COVID-19شود. خدمات غیرمرتبط با اعمال می COVID-19پزشکی مرتبط با بیماری 

تان مسئول تعیین واجد شرایط شود، بیمه نشده باقی خواهند ماند. مراقبتگر بهداشتیپزشکی انجام می شرایط برنامه خدمات
 بودن شما برای این استفاده از پوشش خواهد بود.

 ، به این مطلب مراجعه کنید:COVID-19برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه خدمات پزشکی و واکنش آن به  

 دوره انتظار پوشش 

  19واکنش برنامه خدمات پزشکی در برابر-COVID 
 

 نتایج آزمایش
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه دریافت نتایج آزمایش و اقداماتی که بعد از دریافت نتایج خود باید انجام دهید، به  

 این مطلب مراجعه کنید:

 BCCDC :نتایج آزمایش  

 BCCDC :نتایج آزمایش درک  

 2022آوریل،  4  روزرسانی:آخرین به

: BCCDC ،آزمایش: BCCDC، تست سریع در خانه: BCCDC اطالعات ارائه شده در باال، از این مطالب برگرفته شده است:
آوریل  3مشاهده شده در تاریخ  های تست سریع آنتی ژنکیت دولت بریتیش کلمبیا: و درک نتایج آزمایش: BCCDC ،نتایج آزمایش

2022. 
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