آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹

ﺣﻘﺎﯾﻖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ﮐﻮوﯾﺪ -۱۹اﺟﺘامع را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ -۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻧﺪاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً اﺣﺴﺎس ﺑﯿامری ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻋﺰﯾﺰان
ﺗﺎن ،اﺟﺘامع ﺗﺎن و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﺷﺨﺎص ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
اﺣﺴﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺘامﻋﺎت ﻣﺎرا ﻣﺼﻮن ﺗﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ،اﻃﻔﺎل و ﻧﻮزادان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻼﯾﻢ

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد
• اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻢ آﻧﺮا دارﯾﺪ
• اﮔﺮ در اﻃﺮاف ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ
• ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت
• ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺎن در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﴎﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
زﯾﺎد
• اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷام ﴐوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
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اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ اﺳﻬﺎل
از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ذاﯾﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ،-۱۹آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،و ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه داﻧﺴنت اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮐﻮوﯾﺪ -۱۹دارﯾﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﱰcdc.gov/coronavirus :

ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد

ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﮐﱰ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ دوا ﺧﺎﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دوا ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ﻣﺤﺮم اﺳﺖ.
ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺗﺎن ﯾﺎ آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﺑﯿﻤﻪ ﺻﺤﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﺑﯿﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶ ﴎﯾﻊ و ﻣﺼﻮن اﺳﺖ
راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن وﺟﻮد دارد

ﺷام ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﺤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﻠﻮ ﯾﺎ ﻟﻌﺎب دﻫﻦ ﺗﺎن منﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ راﯾﮕﺎن در دﺳﱰس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﯽ ﺗﺎن متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿامﻧﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻓﻮرا ً در دﺳﱰس ﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ،و رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ،دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن از ﮐﺎر ،ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ روﯾﺪاد اﺟﺘامﻋﯽ ،در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن
ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺟﺘامع ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آب ،و متﺎس ﮔﺮﻓنت ﺑﻪ داﮐﱰ
در ﺻﻮرت ﺑﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘامﻋﯽ و ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻮرت
اﺣﺴﺎس ﺑﯿامری ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن از ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎن از ﺑﯿﻦ منﯿﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
دوﺑﺎره آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﺟﺘامع ﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻼ واﮐﺴﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ

اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺎل واﮐﺴﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،واﮐﺴﯿﻦ ﺗﺎن را ﻓﻮراً درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎب ﺷﺪن واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ .از داﮐﱰ

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺣﺘامً ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

ﺗﺎن در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﮐﺴﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از اﺟﺘامع ﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

