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 متى ینبغي علّي الخضوع للفحص؟ 
   - أعراض   إذا كنت تشعر بأي على الفور 19-ینبغي أن تخضع لفحص كوفید 

مثل نزالت البرد   19-بغض النظر عن حالة اللقاح. یمكن أن تبدو أعراض كوفید 
(بما في ذلك "الزكام" فقط) أو الحساسیة الموسمیة أو اإلنفلونزا. فحص كوفید 

 اني ألي شخص یحتاج إلیھ.في كالیفورنیا مج
، فاخضع للفحص فوًرا. إذا كانت نتیجة  تتلق اللقاح كامالً  لم و  19-إذا كنت قد تعرضت لكوفید  •

على أولئك الذین لم   أیام من تاریخ التعرض. ینبغي 7-5الفحص سلبیة، فأعد الفحص بعد  
 أیام ألي أحداث عالیة الخطورة.  5-3أیام وبعد  3-1یتلقوا اللقاح أیًضا إجراء الفحص قبل 

إذا كنت قد تلقیت اللقاح بالكامل عند التعرض، ینبغي أن تخضع للفحص   •
 ألي شخص ثبتت إصابتھ مؤخًرا.  المخالطة المباشرة أیام من  7-5بعد 

الثة الماضیة ولم تظھر علیك أي  خالل األشھر الث   19-إذا تعافیت من كوفید  •
 أعراض جدیدة منذ تعرضك األخیر، فلن تحتاج إلى إجراء فحص. 

. صحیفة وقائع السفرھل ستسافر؟ اقرأ  •
. (قد تفرض مدرستك أو مكان عملك  توجیھنا الكامل حول الفحصاقرأ  •

  متطلبات خاصة للفحص.)

 أین یمكنني الخضوع للفحص؟
یمكنك حجز موعد فحص مجاني أو البحث عن عیادة فحص دون حجز مسبق أو شراء  

أو اتصل   ابحث عن موقع الفحص على اإلنترنتمجموعة فحص ذاتي من الصیدلیة المحلیة. 
لمعرفة المزید.   covid19.ca.gov. تفضل بزیارة  211أو    8)422 (33-4255بالرقم 

 أنواع فحوصات كوفید. تعرف على المزید حول 

19-یمكن أن تتشابھ أعراض كوفید
 مع نزالت البرد أو الحساسیة: 

 الحّمى أو القشعریرة •
 السعال  •
  ضیق النفس  •
 صعوبة في التنفس  •
 اإلعیاء •
 آالم في العضالت أو الجسم  •
 الصداع •
 فقدان مستجد لحاسة التذوق  •
 لحاسة الشم فقدان مستجد   •
 التھاب الحلق  •
 االحتقان  •
 سیالن األنف  •
 الغثیان  •
 التقیؤ  •
 اإلسھال•

 في كالیفورنیا 19-إجراء فحص كوفید
 ما تحتاج إلى معرفتھ 

اخضع للفحص وحافظ على سالمة أصدقائك وعائلتك ومجتمع ك. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19-Contact-Tracing.aspx#:%7E:text=What%20is%20a%20%22close%20contact,be%20a%20%22close%20contact.%22
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/CA-is-Open-Travel-Guidelines.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://covid19.ca.gov/get-tested/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Fact-Sheet-for-PCR-Antigen-and-Serology-Tests--en.pdf
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 ھل الفحص في كالیفورنیا مجاني لكل من یحتاج إلیھ؟ 
بك    نعم. لن تدفع أي مبالغ من مالك الخاص إلجراء الفحوصات الالزمة طبًیا. سیرسل مقدم خدمات الفحص فاتورة إلى مقدم خدمات التأمین الخاص 

 . اقع الفحص التابعة للوالیة مو مباشرةً. الفحص مجاني في  
 

 ھل ینبغي أن أقلق بشأن وضعي من حیث الھجرة؟ 
 ال، فلن تُطرح علیك أي أسئلة حول وضع الھجرة في مواقع إجراء الفحص. 

 
 كم سیستغرق الحصول على نتائج الفحص الخاص بي؟ 

 أیام.  3عادةً ما تظھر نتائج الفحص في غضون یومین إلى  
 

 أفعل بینما أنتظر ظھور نتائجي؟ ماذا ینبغي علّي أن  
، ینبغي علیك االلتزام بالحجر الصحي لتجنب نشر 19-إذا ظھرت علیك أعراض أو كنت مخالًطا لشخص مصاب بكوفید

المرض. إذا كان یجب علیك التعامل مع اآلخرین، بمن فیھم أسرتك، فعلیك دائًما ارتداء كمامة وااللتزام بالتباعد البدني. إذا  
 فحصك إیجابیة، فسوف تقدم لك إدارة الصحة المحلیة لدیك توجیھات إضافیة حول العالج والعزل الذاتي.  كانت نتیجة

 
 ما الدعم الذي تقدمھ والیة كالیفورنیا أثناء العزل أو الحجر الصحي بسبب كوفید؟ 

تقدیم مطالبة أو ألنھ یتعین علیھم مرافقة شخص مصاب بالمرض  19-یمكن لألشخاص الذین ال یستطیعون العمل بسبب إصابتھم بكوفید 
إذا كان لدیھم مذكرة من أحد العاملین بمجال الرعایة الصحیة. یمكن لألشخاص الذین ال یستطیعون    )DIللحصول على تأمین ضد اإلعاقة (

تقدیم مطالبة للحصول على إجازة   19-العمل ألنھم یعتنون بأحد أفراد األسرة مریض أو خاضع للحجر الصحي بسبب إصابتھ بكوفید 
 للمساعدة في تعویض األجور الضائعة. یجب أن یكون لدیھم مذكرة من أحد العاملین بمجال الرعایة الصحیة.  )PFLأسریة مدفوعة (

 
 

 الذي أجریتھ إیجابیة؟   19-ھل كانت نتیجة فحص كوفید
 د على المكالمة أو الرسالة النصیة من إدارة الصحة بمنطقتك. ساعد في وقف االنتشار عن طریق الر

 على ھاتفك، فاختر تنبیھ من قد تكون قد تسببت في تعرضھم للمرض دون الكشف عن اسمك.   CA Notify أیًضا، إذا قمت بتفعیل
 . canotify.ca.govللمزید من المعلومات یُرجى زیارة 

https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://canotify.ca.gov/
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