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قبل از آزمایش شما
شماره حساب:

برای آزمایش خود ثبت نام کنید ( Aیا  Bرا انتخاب کنید)

12674

A

پیش ثبت نام (توجه :استفاده از این گزینه برای کاهش زمان انتظار توصیه میشود).
مرحله  :1به این آدرس مراجعه کنید.https://makoexchangedev.com/covid19-ereq :
یا این کد  QRرا با تلفن هوشمند خود اسکن کنید .مرحله  :2فرم ثبت نام را کامل کنید .توجه :امالی نام
و تاریخ تولد خود را مجدداً بررسی کنید .به منظور دریافت نتایج ،این اطالعات باید کامال صحیح باشد.
مرحله  :3پس از تکمیل فرم ،یک ایمیل حاوی شماره ثبت نام خود را دریافت میکنید که با  MXشروع
میشود .برای ادامه انجام آزمایش ،این شماره را به دستیار مرکز نشان دهید.

B

به صورت حضوری ثبت نام کنید (توجه :این گزینه زمان انتظار شما را افزایش خواهد داد).
مرحله  :1یک کپی از کارت شناسایی حاوی نام ،تاریخ تولد و آدرستان را در اختیار دستیار مرکز قرار دهید .اطالعات دیگر از
جمله شماره تلفن ،ایمیل و غیره مورد نیاز خواهد بود.
مرحله  :2دستیار مرکز فرم ثبت نام را در مرکز تکمیل میکند.

بعد از آزمایش شما
دوره ﭼﮭﺎر روزه آزﻣﺎﯾش
ﻧﻣوﻧﮫھﺎ از طرﯾق ﻓدﮐس ﯾﺎ
ﭘﺳت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود

آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرای ﺑررﺳﯽ
ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دو روز
زﻣﺎن ﻧﯾﺎز دارد.

ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﺎرﮔذاری
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ روز
زﻣﺎن ﻻزم اﺳت

 1ﺗﺎ  2روز

 1ﺗﺎ  2روز

 1روز

از ﺷﻣﺎ ﺳواب ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
و ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﮔردد

ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر روز ،ﻧﺗﺎﯾﺞ
| ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد

اگر نتایج آزمایش خود را ظرف چهار روز از تاریخ گرفتن نمونه دریافت نکردهاید ،با  MAKOبه شماره  844.625.6522تماس بگیرید

توجه :لطفا ً با آزمایشگاه تماس نگیرید مگر اینکه چهار روز تمام گذشته باشد.

چگونه به نتایج خود
دسترسی پیدا کنید

(

نتایج بعد از چهار روز در
یگیرد.
دسترس قرار م 

پیام متنی “MAKO” :را به شماره  66349بفرستید
یا به این آدرس مراجعه نمایید https://mako.luminatehealth.com
اگر در خصوص دسترسی به نتایج خود مشکلی دارید ،لطفا ً برای دریافت سریعتر خدمات ،یک تیکت پشتیبانی از طریق
وبسایت ارسال کنیدhttps://mako.luminatehealth.com/common/signup :

)

844-625-6522

نتایج بعد از چهار روز در دسترس قرار میگیرد.

|

makomedical.com

|

از اینکه  MAKOرا انتخاب کردید ،متشکریم.

