
 

 

 
 
 

 
 19سؤاالت متداول آزمایش کووید 

 
 توانم نتایجم را دریافت کنم؟ چطور می .1

a. برای ایجاد حساب عبارت  .برای دریافت نتایج باید یک حساب آنالین نزد آزمایشگاه ایجاد کنید"mako "

: ارسال کرده یا به این آدرس مراجعه نمایید 66349را به صورت پیام به شماره 

. https://mako.luminatehealth.com/common/signupهای بیشتر در مرکز  دستورالعمل

  .آزمایش ارائه خواهد شد
 چه زمانی نتایجم را دریافت خواهم کرد؟ .2

a.  روز از تاریخ آزمایش آماده خواهد شد 4-3نتایج شما ظرف. 
 کشد؟ آزمایش چقدر طول می انجام .3

a. لطفاً به  .کل روند آزمایش بسته به ساعت در طول روز و میزان مراجعه در آن ساعت متفاوت خواهد بود

دقیقه  20تواند باعث  پیش ثبت نام می .منظور تسریع روند انجام آن، به صورت آنالین پیش ثبت نام کنید

 .جویی در وقت شما در مرکز آزمایش گردد صرفه
 رود؟ سواب تا چه حد به داخل بینی من می .4

a.  روند گرفتن نمونه   .دهانی نیست که در عمق زیاد بینی انجام شود -یک آزمایش حلقی 19آزمایش کووید

   .کشد و هیچ دردی ندارد با سواب چند ثانیه طول می
 آیا آزمایش کووید دردناک است؟ .5

a.  کشد آزمایش فقط چند ثانیه طول می اجرای .بدون درد و سریع است 19انجام آزمایش کووید. 
 هزینه انجام آزمایش چقدر است؟ .6

a.  شود،  سایت ایالت و نواحی اجرا می که در مراکز آزمایش مورد تأیید ذکر شده در وب 19آزمایش کووید

 .کنند رایگان است برای همه افرادی که ثبت نام می
 توانم برای انجام آزمایش ثبت نام کنم؟ چطور می .7

a. با این حال، هر کسی که  .آزمایش در مراکز آزمایش نیازی به تعیین تاریخ یا ساعت مشخص ندارد انجام
: به صورت آنالین در این آدرس پیش ثبت نام کندخواهان انجام آزمایش است، باید 

12674-https://tinyurl.com/co 
 کنم؟ برای انجام آزمایش به کجا مراجعه .8

a. ایالت دو مرکز آزمایش را در منطقه دنور ایجاد کرده است: 
i. Federal Heights – Water World 

: به این آدرس مراجعه کنید Federal Heightsبرای ثبت نام در مرکز آزمایش  .1

12674-https://tinyurl.com/co 
ii. Aurora – Aurora Sports Complex 

: به اینجا مراجعه کنید Auroraبرای ثبت نام در مرکز آزمایش  .1

https://tinyurl.com/y2umd823 
 توانم با خودم بیاورم؟ چند نفر را می .9

a. وجود ندارد، به  توانید آنها را برای آزمایش به همراه بیاورید هیچ محدودیتی در مورد تعداد افرادی که می
لطفاً توجه داشته باشید تمام افرادی که  .شرطی که پیش ثبت نام آنها انجام شده و در یک خودرو جا بشوند

 .مایل به انجام آزمایش هستند باید به پنجره اتومبیل که قابل پایین آمدن نیز باشد، دسترسی داشته باشند
دهند  های دیگر، به افراد اجازه نمی ا بیماریمراکز آزمایش به منظور محدود کردن شیوع کووید ی

 .خودرویشان را ترک کنند
 
 

https://mako.luminatehealth.com/common/signup
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmakoexchangedev.com%2Fcovid19-ereq%2F%3Faccount_number%3D12674%26account_name%3DFederal-Heights%26provider_fname%3Dn%2Fa%26provider_lname%3Dn%2Fa%26provider_npi%3Dn%2Fa&data=02%7C01%7CCBruning%40adcogov.org%7C2e218a77bf5c4e1cb42308d83a68d6fe%7C4c74477d0aa94e15887a2bd6c4cd4f3b%7C0%7C0%7C637323569844365320&sdata=zZJhkuT%2F88P7mAxyW%2BYuNmScInhInR96soPgwq4jd8U%3D&reserved=0
https://tinyurl.com/co-12674
https://tinyurl.com/y2umd823


 

 

 
 

 آیا به منظور واجد شرایط بودن باید اهل شهری نزدیک به منطقه آزمایش باشم؟ .11
a. گیرد خیر، هریک از این مراکز آزمایش از هر شخصی که مایل به انجام آزمایش باشد، آزمایش می.  

 خواهند آزمایش شوند محدودیت سنی وجود دارد؟ آیا برای افرادی که می .11
a. کنیم در صورت امکان نوزادان یا  با این حال، پیشنهاد می .در حال حاضر محدودیت سنی وجود ندارد

دهنده خدمات پزشکی کودکان  کودکان نوپا برای انجام آزمایش نزد پزشک متخصص کودکان یا ارائه

 .برده شوند
 نکنم چطور؟ اگر به زبان انگلیسی صحبت .12

a. دهد و تمام تالش خود را برای پذیرش  هر مرکز آزمایش یک مترجم اسپانیایی در اختیار قرار می
 .ها انجام خواهد داد گویشوران سایر زبان

 توانم شخصی را که عضو خانواده نیست، به همراه بیاورم؟ آیا می .13
a. های توصیه  طبق دستورالعمل .آورد توان جهت آزمایش به همراه بله، افرادی بجز اعضای خانواده را می

در غیر این  .کنند سوار یک خودرو شوند کنیم فقط کسانی که با هم زندگی می شده فعلی، پیشنهاد می

ها و  گیری در مورد آمدن با خودرو به محل آزمایش بهترین شیوه صورت، بیماران باید در هنگام تصمیم

 .های ایمنی را رعایت کنند دستورالعمل
 خودرو نداشته باشم چطور؟ اگر .14

a. دهند و بیماران  در حال حاضر مراکز آزمایش فقط آزمایش را در حین سوار بودن در خودرو انجام می

آزمایش افراد پیاده و سایر اشکال حمل و نقل  .برای انجام آزمایش باید به خودرو دسترسی داشته باشند

 .مجاز نخواهد بود( دوچرخه، اسکوتر و غیره)
 الزم است بیمه داشته باشم؟ آیا .15

a. کند آوری نمی گونه اطالعات بیمه را نیز جمع پذیرد و هیچ مرکز آزمایش بیمه را نمی. خیر. 
 آیا باید شهروند ایاالت متحده باشم؟ .16

a. مراجعه تمام ساکنان به مرکز آزمایش آزاد است و برای انجام آزمایش به هیچ نوع کارت شناسایی . خیر
 .ز نیستدولتی یا جز آن نیا

 آیا باید کارت شناسایی دولتی داشته باشم؟ .17
a. برای انجام آزمایش به کارت شناسایی دولتی نیاز نیست. خیر. 

 شود؟ اگر وقت مالقات نداشته باشم از من آزمایش گرفته می .18
a. با این حال، کسانی که به  .دهند مراجعه با خودرو بدون وقت قبلی صورت بگیرد بله، مراکز اجازه می

اند ممکن است مدت زمان بسیار بیشتری را برای انجام آزمایش منتظر  آنالین پیش ثبت نام نکرده صورت

 https://tinyurl.com/co-12674: برای پیش ثبت نام به این آدرس بروید .بمانند
 گیرد؟ آیا آزمایش پادتن صورت می .19

a. را با استفاده از آزمایش  19ویروس فعال کووید  مراکز فقط آزمایش. خیرPCR  مورد تأییدFDA  انجام

 .دهند می
 آیا باید آزمایش بدهم؟ .21

a. کنیم برای  پیشنهاد می .گیرد هریک از مراکز آزمایش از هر شخصی که تمایل داشته باشد، آزمایش می
 .گیرید راهنما استفاده کنید، اما در نهایت خودتان هستید که تصمیم می اینگیری از  تصمیم

 آیا در هنگام مشارکت، حریم خصوصی من حفظ خواهد شد؟ .21
a. قوانین جاری حفظ خواهد شد ها و نتایج مربوط به بیمار براساس تمام بله، امنیت تمام داده.   

 
  

https://tinyurl.com/co-12674
https://covid19.colorado.gov/are-you-sick/testing-for-covid-19

