
 آزمایش
COVID-19عالئممورددرهایجدیدشواهدویافتهدربرگیرندهتااندشدهروزبهCOVID-19آزمایشبرایBCCDCهایدستورالعمل

COVID-19نشانهابتالبهزیاداحتمالبهتنگینفسوچشایییابویاییحسدادندستازسرفه،لرز،یاتبمانندعالئمبعضی.باشد

 هستند.
 

اید یا عالئم شما در حال  دچار عالئم جدید شده اگر ،اند یا خیر داشته تماس COVID-19مبتال به  شخص با دانند نمی که افرادی برای

 .دارید نیاز COVID-19 آزمایش به هستند،بدتر شدن 
 

 ید:موردازاینعالئمکلیدییاتعدادبیشتریازآنهارادارید،هرچهسریعترآزمایشبده1اگر
 

 تبیالرز 
 سرفه 
 ازدستدادنحسبویایییاچشایی 
 تنگینفس 

 

ساعتدارید،واینعالئمبههیچعارضهقبلیدیگریارتباط24رابهمدتبیشازیاتعدادبیشتریازآنهاموردازعالئمزیر2اگر

ندارند،آزمایشبدهید.
 

اینعالئمعبارتنداز:
 

 گلودرد 
 ازدستدادناشتها 
 ستگیمفرطیاخستگیخ 
 سردرد 
 بدندرد 
 حالتتهوعیااستفراغ 
 اسهال 

 

زیر را دارید،  COVID-19عالئم اید و حتی یکی از  وی مثبت بوده در تماس نزدیک بوده COVID-19همچنین اگر با فردی که آزمایش 

 شود. برای شما توصیه می COVID-19انجام آزمایش 
 

 تبیالرز 
 سرفه
 چشاییایییاازدستدادنحسبوی 
 تنگینفس
 گلودرد
 ازدستدادناشتها 
 خستگیمفرطیاخستگی 
 سردرد 
 بدندرد 
 حالتتهوعیااستفراغ 
 اسهال 

 

 حتیاگرنیازیبهانجاماینکارنباشد.کند،انتخابراCOVID-19تواندانجامآزمایشمیعالمت)های(خفیفبافردی
 

بهدیگراننشوید.COVID-19دبایدخودراازدیگرانجداکنیدتابالقوهباعثانتقالمایشخودهستیزدرحالیکهمنتظرنتیجهآ
 

شود،حتیاگرتماسنزدیکداشتهباشید.اگرعالئمیندارید،انجامآزمایشبرایشماتوصیهنمی



همراقبتپزشکینیازداشتهباشید،یامسائلپزشکیباشندوممکناستبرایآنهابهاعارضهبعضیازعالئمممکناستنشانهسایر
اگراحساسکسالتمیCOVID-19حتیاگراینعالئمارتباطیبه دهندهارائهاکنیدودربارهعالئمخودتردیددارید،بنداشتهباشند.

تماسبگیرید.8-1-1خدماتبهداشتیودرمانیخودیاباشماره

 
 درباره بیشتر اطالعات کسب برای کنید.COVID-19آزمایش مراجعه کلمبیا بریتیش بیماری کنترل مرکز صفحه esol )به

nscotnootca)

 آزمایش برای کودکان و نوجوانان

تراست.کودکانعالئممشابهیبابزرگساالندارند،اماعالئمآنهاخفیف
 

درنظرگرفته12ایازردهکودکستانتاپایهمخصوصدانشآموزانمدرسهCOVID-19بریتیشکلمبیادوگزینهجدیدبرایآزمایش

رایج تریناست. نمونهاست. آندرلوله آباستریلدردهانوسپستخلیه اینآزمایشبرایکودکانوروش،چرخاندنوغرغره
 سالهبهباالخواهدشد.5تراست.اینروشجایگزینآزمایشسواببرایاکثرافرادنوجوانانساده

 
نظرداشتهباشید:برید،نکاتخاصیرابایدمدوقتیفرزندخودرابرایانجامآزمایشمی

 
 ویدیوییدربارهآنچهشماوفرزندتاندرطولآزمایشCOVID-19توانیدانتظارداشتهباشیدرامشاهدهکنید:می

o 19آزمایش-COVIDویدیو(ایدهانوغرغرهبرایکودکانمدرسهبهروششستشوی(

o 19آزمایش-COVIDویدیو( بهروشسواببینی(

 درفاصلهدوساعتحداقلرارادرخانهتمرینکنید.مطمئنشویدکهاینتمرینآبدهانتخلیهروشچرخاندن،غرغرهو
زیرااینکارممکناستبرنتایجآزمایشاتتاثیرگذارباشد.ازفرزندتاندهیدانجاممیآورینمونهقبلازرفتنبهمرکزجمع

بخواهیدکهموقعتمرین،آبراقورتندهدیاصحبتنکند.
o دستورالعملبرایگرفتننمونهشستشویدهان/غرغرهبرایکودکانکمسنوسال(PDF 213MB)

o ستشویدهان/غرغرهبرایکودکانبزرگتردستورالعملبرایگرفتننمونهش(PDF 207MB)

 خدماتیک مرکز جمع آوری نمونه پیدا کنید تامینکننده با آزمایشدادن، درباره یا آزمایشبدهند آنجا کهکودکانبتوانند
بهداشتیودرمانیخودتماسبگیرید.

 بدانمعناستکهشمابایدبعدازآزمایش،مستقیمبهخانهبرود.اینقرنطینه شخصیفرزندشمابایدبعدازانجامآزمایشبه
وهیچمالقات وبهمدرسهنرود بماند درخانه فرزندتانباید اطالعاتبیشتریدربارهکنندهبروید. باشد. قرنطینهاینداشته

کسبکنید.شخصیپسازآزمایش
 

مطلب به آزمایش، کارودرکمعنینتیجه روند نوجوانانCOVID-19آزمایشبرایکسباطالعاتبیشتردرباره برایکودکانو

مراجعهکنید.

 مراکز جمع آوری نمونه

نید.روینقشهکلیکتوانیدآزمایشدهید،پیداکاطالعاتبیشتریدربارهآزمایشبهدستآوریدومراکزجمعآورینمونهراکهآنجامی
توانیدباشمارههایزیرسربزنید.همچنینبراییافتننزدیکترینمرکزبهخودمیکنیدیابهلینک

تماسبگیرید.8-1-1

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


،یاواحدبهداشتهمگانیمحلزندگیwww.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی،ازوبسایتبیلینکرسانیهلثهایآگاهیبرایدیگرپرونده

یاباشمارهدیدنکنیدwww.HealthLinkBC.caهایبهداشتیغیراضطراری،ازوبسایتخوددیدنکنید.برایدریافتاطالعاتوراهنمایی

تماسبگیرید.درصورتدرخواست،خدماتترجمهبهبیشاز7-1-1شنوایان،با)بهرایگان(تماسبگیرید.برایکمکبهناشنوایانیاکم1-1-8

 گردد.زبانارائهمی130

 

 نسخهموبایلودسکتاپ(آورینمونهمرکزجمعابزارجستجوی(
 نسخهمرورگراینترنتاکسپلورر(آورینمونهابزارجستجویمرکزجمع(

 

راددارایعالئمکهدرمعرضخطرباالترقراردارند،بهطورویژهحائزاهمیتاست.اولویتهمچنانشاملحالآزمایشگرفتنازاف
عبارتندازشاغالنحوزهخدماتسالمتوبهداشت،کارکنانبخشخدماتضروریوافرادیکهدربرابراینافرادمی شودوآنها

 پذیرهستند.آسیبCOVID-19عوارضناشیاز

تایج آزمایشن

اگرنتیجهآزمایششمامثبتباشد،نهادبهداشت بهصورتتلفنی،پیامکوتاهیاآنالیندردسترساست.COVID-19نتایجآزمایش

 عمومیباشماتماسخواهدگرفت.
 

ویسیبرایاینخدمات،فرمنتوانیدجهتنامخودازطریقسیستمخودکارارسالپیامکوتاه،میCOVID-19برایدریافتنتایجآزمایش

وقتیبرای توانندازاینخدماتبرایکودکانخوداستفادهکنند.والدیننیزمی راتکمیلکنید.یشآزما:نتایج BCCDCاینترنتیموجوددر

نویسیکردید،بهمحضاینکهنتیجهآزمایششمامشخصشد،چهشبباشدوچهروز،نتیجهمثبتیامنفیآنرادریافتاینخدماتنام
 دریافتخواهیدکرد.

 

بهشمارهBCCDC COVID-19دهیراازطریقتماسبامرکزجوابCOVID-19یجآزمایشتوانیدنتاشماهمچنینمی

گوییاست.بعدازظهر،هفتروزهفتهآمادهپاسخ4:30صبحتا8:30دهیازساعتمرکزجواب دریافتکنید.1-833-707-2792 
 

خودراCOVID-19نیدازطریقآنهانتایجآزمایشتواهایدیگریهستندکهمینیزروشmy ehealthوHealth Gatewayخدمات

برایکسباطالعاتبیشتردربارهنحوهدریافتنتایجآزمایشخودواقدامیکهپسازدریافتنتایجبایدانجامدهید،بهاین دریافتکنید.
مطالبمراجعهکنید:

 

 BCCDCنتایجآزمایش: 

 BCCDCدرکنتایجآزمایش: 
 

January 8, 2021 آخرین به روز رسانی:
 

و:نتایجآزمایشBCCDC،:آزمایشJanuary 8 BCCDC ,2021 اطالعاتارائهشدهدراینمطلبازصفحاتقابلدسترسیدرتاریخ

BCCDCگرفتهشدهاست.:درکنتایجآزمایش

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
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/testing
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0

