
 PCR اختبار 
تُجريه ممرضة

PCR اختبار 
يتم إجراؤه ذاتيًا

 االختبار الجزيئي السريع
Abbott ID NOW

 اختبار المستضد السريع
Abbott BinaxNOW

هذا اختبار تشخيصي. ويوضح ما إذا كنت أي نوع من االختبارات هذا؟
مصابًا بعدوى نشطة لفيروس كورونا. 

هذا اختبار تشخيصي. ويوضح ما إذا كنت 
مصابًا بعدوى نشطة لفيروس كورونا. 

Abbott ID NOW هو اختبار نقطة 
رعاية جزيئي سريع. ويوضح ما إذا كنت 

مصابًا بعدوى نشطة لفيروس كورونا.

 إذا أجريت اختباًرا سريعًا من خالل 
Test & Trace، فإننا سنقوم أيًضا 

.*PCR بإجراء اختبار

Abbott BinaxNOW هو اختبار 
مستضد سريع. ويوضح ما إذا كنت مصابًا 

بعدوى نشطة لفيروس كورونا. 

 إذا أجريت اختباًرا سريعًا من خالل 
Test & Trace، فإننا سنقوم أيًضا 

.*PCR بإجراء اختبار

ستقوم ممرضة بأخذها.ستقوم ممرضة بأخذها.ستقوم بأخذها بنفسك.ستقوم أنت أو ممرضة بأخذها.من الذي سيأخذ العينة؟

عادة خالل 15 إلى 30 دقيقة. عادة خالل 15 إلى 30 دقيقة. عادة خالل يومين. عادة خالل يومين.متى سأحصل على نتائجي؟

 يتم تقديم النتائج بواسطة MyChart.كيف سأحصل على نتائجي؟ 
إذا لم يكن لديك MyChart، فستتلقى 

اتصاالً أو رسالة عبر البريد اإللكتروني. 

سيتم إرسال النتائج إلى عنوان بريدك 
اإللكتروني.

ستنتظر في الموقع وسيعطيك أحد األطباء 
السريريين نتائجك. النتائج ُمتاحة أيًضا عبر 

.MyChart

ستنتظر في الموقع وسيعطيك أحد األطباء 
السريريين نتائجك. النتائج ُمتاحة أيًضا عبر 

.MyChart

 أنوع االختبارات المتاحة 
H+H في مواقع االختبارات السريعة

قد توفر مواقع االختبار كل أو بعض أنواع االختبار أدناه: 

جميع االختبارات عبارة عن مسحات أنفية، وهي عبارة عن مسحة رغوية أو قطنية يتم إدخالها في أنفك. 
يرجى إحضار بطاقة التأمين الخاصة بك إذا كان لديك تأمين. إذا لم يكن لديك تأمين، فال يزال بإمكانك إجراء االختبار.

لن تحتاج إلى الدفع مقابل إجراء االختبار. إذا كان لديك تأمين، فإننا سنصدر فاتورة للتأمين الخاص بك، ولكن دون تحمل أي تكلفة من جانبك. 

لن يتم سؤالك عن وضع الهجرة الخاص بك.
يتم إجراء جميع االختبارات فقط من خالل زيارات بدون مواعيد مسبقة؛ بدون مواعيد.
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