فحص كوفيد COVID
هل يمكنن الفحص؟
مجان لجميع سكان نيويورك حسب طلب مقدم الرعاية
الفحص
ي
الصحية أو باالتصال بالخط الساخن لـ NYS COVID-19عىل
 .1-888-364-3065تتم الموافقة عىل فحص كوفيد  19لألفراد
ً
واحدا أو ر
ً
المعايث التالية:
أكث من
معيارا
الذين يستوفون
ر
•

(عىل سبيل المثال الحىم والسعال و 19شخص لديه أعراض كوفيد
عاما أو ر
ً
أكث  /70أو صعوبة يف التنفس)  ،إذا كان الفرد يبلغ من العمر
يعان الفرد من حالة
يعان الفرد من ضعف يف جهاز المناعة  ،أو ي
 ،أو ي
صحية كامنة ؛

•

كان لدى الشخص اتصال وثيق (أي يف غضون ستة أقدام) مع شخص

؛19معروف بإيجابية مع كوفيد
•

ام؛
الصح
إذا كان الشخص يف الحجر
ي
الطوع أو اإللز ي
ي

•

أساس
يعمل الشخص كعامل رعاية صحية أو مستجيب أول أو عامل
ي
ر ً
مباشة مع الجمهور أثناء العمل؛
يتفاعل

•

تعرض شخص ما للتعرض المحتمل الذي يتطلب الفحص  -عىل
مسؤول الصحة أو
النحو الذي يحدده الطبيب المعالج بالتشاور مع
ي
الوالية أو اإلدارة المحلية؛

•

ً
لدى الشخص عوامل أخرى تحددها إدارة الصحة يف نيويورك استنادا
إل عنوان المثل أو الوظيفة أو حالة أخرى

•

األخثة يف جميع أنحاء الوالية
أي شخص حض أي من االحتجاجات
ر

19 خيارات فحص كوفيد
) (مجاناRite Aid
Commercial Drive, New Hartford, NY 13413 4854
)315( 736-5232
www.riteaid.com

ر

*عث اإلنثنت
*يجب تحديد موعد ر
) (مجاناGriffiss International Airport Utica/Rome
Drive-thru
ثHangar Rd, Rome, NY 13441 592
)888( 364-3065
*عث الهاتف
*يجب تحديد موعد ر
Wellnow Urgent Care - New Hartford
Urgent Care Clinic
Commercial Drive, New Hartford, NY 13413 4754
)315( 275-3046
Wellnow Urgent Care - Utica
Urgent Care Clinic
North Genesee Street, Utica, NY 13502 230
)315( 275-3214
Primary Urgent Care - Utica
Urgent Care Clinic
Genesee St, Utica, NY 13501 1904
)315( 804-6800
St Elizabeth Medical Center
Genesee St, Utica, NY 13501 2209
)315( 798-8100

* ر
*يرج االتصال لمناقشة الفحص
St. Elizabeth Medical Center (SEMC) - St. Luke's Campus
Champlin Ave, Utica, NY 13501 1656

)315( 624-5226

* ر
*يرج االتصال لمناقشة الفحص

أطباء الرعاية الصحية األولية
**اتصل بطبيب الرعاية األولية لمناقشة الفحص
Mosaic Health Utica
Oneida Street, Utica, NY 13501 1651
)315( 793-7600
Upstate Family Health Center
Utica Main Office
Noyes Street, Utica, NY 13502 1001
)315( 624-9470
St. Rose Vincent Family Medicine Center
Hobart Street, Utica, NY 13501 120
)315( 798-1149

هل تحتاج إىل مساعدة ف تحديد موعد للفحص؟
 اترك رسالة بأي لغة315-738-1083 اتصل بالمركز

