
 (COVID-19) 19-إجراء فحص كوفد

 .19-.  يتوفر الفحص المختبري لمرض كوفد1

بأخذ  (19-. يمكننا بواسطة الفحص المختبري أن نشخص الفايروس الذي يسبب مرض كورونا )كوفد1.1  

 مسحة من الجهاز التنفسي.

 في روجستر، مينيسوتا. 19-. يتوفر إختبار فحص أإلصابة بكوفد2.1  

 بلعومية.-يتم الفحص بواسطة أخذ مسحة أنفية .3.1  

 .ساعات. تظهر نتيجة التحليل بعد 4.1  

 .19-ال يستوفى  أي مبلغ من أألشخاص الذين يرغبون بإجراء فحص  كوفد .5.1  

 

 .19-.  هناك ضوابط يمكن اتباعها إلجراء فحص كوفد2

 .19-. ال ضرورة أن يخضع كل شخص لفحص كوفد1.2  

و تعاني من الحمى و السعال و تشعر  19-. إذا كنت على مقربة من شخص مصاب فعال بمرض كوفد2.2  

مركز الفحص في العيادة الشمالية بالبرد و تعاني من آالم في الجسم و ضيق في التنفس فالبد أن تذهب إلى 

 .Mayo Clinic Northwest Clinic Testing Siteالغربية لمستشفى مايو 

إذا ظهرت لديك اعراض الحمى او أية أعراض أخرى مثل السعال و ضيق في التنفس و الشعور . 3.2  

ساعة الماضية فالبد أن تذهب إلى مركز الفحص في العيادة الشمالية  48بالبرد أو آالم في الجسم خالل ال 

 الغربية لمستشفى مايو.

موبوءة أو من مكان موبوء بمرض  . إذا كنت قد عدت من سفر في االونة االخيرة من مجتمعات4.2  

و قد ظهرت عليك أعراض المرض فالبد أن تذهب إلى مركز الفحص في العيادة الشمالية الغربية  19-كوفد

 .لمستشفى مايو

بأرسال رساله الكترونيه الكادر الطبي  للمستشفى  فسيقوم سالبة  بالعدوى باإلصابةتيجة ن. إذا ظهرت 5.2  

، في حالة عدم وجود حساب الكتروني للمريض سيقوم الكادر الطبي  ياإللكترونمن خالل موقع المريض 

  باالتصال بك .

 إلصابة بالعدوى موجبة سيقوم الكادر الطبي باالتصال بك . اإذا ظهرت نتيجة   6.2

 .انصحهم بإجراء الفحص الطبي 19اذا علمت بأن احد يعاني من اعراض كوفد  7.2

 

 



 ب:خدمتكم فيما يتعلق . إن الكادر الطبي في 3

لديك أية أسئلة إضافية حتى و إن كانت تتعلق بجوانب صحية  ت. تلبية إحتياجاتك الصحية ، أو إذا كان1.3  

 أخرى ، فيمكنك أإلتصال بطبيبك أو بمسؤول رعايتك الصحية.

فيمكنكم ، و كذلك بالنسبة لمرضى عيادة مايو،  19-. اما بخصوص إي استفسار يتعلق بوباء كوفد2.3  

و بالنسبة لمرضى مركز أولمستيد الصحي  . 5072939525وهو  19-أإلتصال على خط تمريض كوفد

 . 5072927266فيمكنكم أإلتصال على الرقم 

او مثل صعوبة التنفس ، او تفاقم صعوبة التنفس  الطارئةلديك اعراض المرض الحادة او  اذا تطورت  3.3

الجلوس فيجب أن تحصل على الرعاية الطبية في الحال عن طريق االتصال انك ستفقد وعيك عند القيام او 

 او الذهاب الى قسم الطوارئ ز 911برقم 

 

 في روجستر 19-مراكز فحص مرض كوفد

 مركز فحص العيادة الشمالية الغربية لمستشفى مايو، الخدمة السريعة في داخل سيارتك

4111  US-52  شمال المدينة 

 عصرا   5:00صباحا و حتى  9:00من   جمعةأإلثنين الى ال

 عصرا   4:00صباحا الى  10:00السبت و أألحد  من 

 

 في كوكنهام في وسط المدينة )فقط للمواعيد المحجوزة مسبقا ( 6في موقف السيارات الموقع  مركز الفحص

222  Ave rd3  الجنوب الغربي 

 عصرا   4:30صباحا   و حتى  9:00أإلثنين الى الجمعة من 

   

 بارك التعاونيةمركز فحص كراهام 

 بالقرب من ساحة معارض مقاطعة  أولمستيد في الجنوب الشرقي من روجستر

 الجنوب الشرقي Ave rd3    1407موقع كراهام، 

 عصرا  5:00صباحا  و حتى  09:30من  الجمعةأإلثنين الى 

                       عصرا 4:00صباحا و حتى ال  10:00يومي السبت و االحد من الساعة 


