فحص الكوفيد او اعراض الجهاز التنفىس
اذا كنت تشعر باعراض الكوفيد  19او تعرضت للكوفيد ( 19مخالط) ,حدد موعد للفحص او زيارة
فيديو من ماي شارت .
My Chart MyChart
اذا لم تكن من مستخدم ماي شارت اتصل ب  1-319-384-9010او ر
اشتك اليوم بماي شارت.
ي

اﻻﻋراض ﻗد ﺗﺣوي-:
_ ﺣﻣﻲ او ﻗﺷﻌرﯾرة ﻓﻲ اﻻرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ الﻣﺎضﯾﺔ.
_ ﺳﻌﺎل ﺟدﯾد أو ﻣﺗﻔﺎﻗم.
_ الﺗﮭﺎب ﺣﻠﻖ ﺟدﯾد أو ﻣﺗﻔﺎﻗم.
_ ضﯾﻖ ﺗﻧﻔس ﺟدﯾد أو ﻣﺗﻔﺎﻗم.
_ إﺣﺗﻘﺎن الﺟﯾوب اﻻﻧﻔﯾﺔ أو ﺳﯾﻼن اﻻﻧف.
_ الم ﺑطن.
_ ﻏﺛﯾﺎن او ﻗﺊ او إﺳﮭﺎل .
_ ﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺔ الذوق او الﺷم.
_ اﻻﻋﯾﺎء.
_ الﺻداع.

غير متاكد اذا كان يجب عليك عمل موعد:
ﯾﻣكن الﺗﺎكد ﻣن اﻋراضك وﻋﻣل الخطوات الﺗﺎلﯾﺔ ﻓى ﻣﺎي ﺷﺎرتMy Chart .
تاكد من اعراضك يف ماي شارت
مستخدم ماي شارت
من
تكن
لم
اتصل  1-319-384-9010ا1ا
ي
كيفية عمل موعد لنفسك لفحص الكوفيد 19
_ ادخل (سجل) يف ماي شارت
ر
الذات (لالعراض)
_ اختار كوفيد  19التاكد
_ اجب عىل االسئلة الموجودة
_ تحديد تسجيلك لزيارة فيديو يعتمد عىل نتائج التحقق الذاتر

من المؤهل:
عمل موعد لنفسك الختبار الكوفيد  19عت ماي شارت متوفر لكل شخص من عمر  6اشهر فما فوق ولديه حساب
ماي شارت .االطفال يحتاجون حساب ماي شارت الخاص بهم .لالطفال اقل من عمر  6اشهر ,يجب االتصال
بطبيبك او مقدم الرعاية .اذا لم يكن لدى طفلك حساب ماي شارت ,من السهل البداية يف استخدامه.

من االختبار اىل الرعاية بشكل ارسع:

ر
الت تحتاجها يف ارسع
اذا كنت يف حوجة الختبار الكوفيد  ,19لدينا خيار متابعة للتاكد من حصولك عىل الرعاية ي
وقت ممكن.
_ ستحصل عىل نتيجتك يف خالل  24ساعة.
_ ستحصل عىل توصيات الي دواء او رعاية تحتاجها بعد الختبار.
ر
تلق
_ سيكون لديك حرية الوصول اىل برامج المراقبة المت يىل والذي بواسطته يمكن لمرض الكوفيد  19المؤاهلي ي
العالج وهم مقيمي بمنازلهم.
ر
الذات.
ابدا االن .ادخل لحساب ماي شارت الخاص بك واجب عىل االسئلة ف المحقق
ي
اذا لم يكن لديك حساب ماي شارت من السهل البداية يف استخدامه.
ليس لديك تطبيق ماي شارت؟ قم بتحميله يف جهازك:
لجهاز ابل
لجهاز اندرويد
اتصل ب 1-319-384-9010

تذكر:
للحاالت الطارئة المهددة للحياة اتصل ب 911فورا.
التسديد (المدفوعات):
عب الفديو
زيارة صحة عن بعد ر

صح
اذا لم يكن لديك تامي
ي

ر
الت تسدد من اموالهم الخاصة .لن تكون هناك
سوف تتنازل جامعة ايوا لرعاية الصحة اثناء الوباء عن تكاليف المريض ي
فواتت بتكلفة زيارتك الصحية عن بعد عت الفديو الخاصة بالكوفيد  .19اي رعاية بعدها سوف تندرج تحت تعامل
الفواتت االعتيادية .تعرف عىل المزيد عن المصادر البديلة لتمويل رعايتك الطبية.

صح
اذا كان لديك تامي
ي

ما عليك من مشاركة يف الدفع Co-pays
ر
المشتك .كثت من ررسكات
ستحدد خطة التامي الخاصة بك ماذا سيكون عليك من مشاركة يف الدفع او مسؤلية التامي
التامي قد تتنازل عن حصص المرض لهذه الخدمات.
ر
لتلق الرعاية .يتوقع منك سداد ما عليك من تكلفة وقت الخدمة للدواء و زيارات
ال يتعي عليك السداد وقت الزيارة ي
المتابعة.

التغطية
تغط جزء من الزيارة .ستطالب بالفرق الحقا كما يحدث يف اي زيارة اخرى .لفهم ما
الصح قد
كثت من خطط التامي
ي
ي
عليك من تكلفة الرجاء مراجعة خطتك الصحية.
اذا قررنا ان الزيارة الصحية عت الفديو غت مناسبة لوضعك ,سوف تكون الزيارة من غت مقابل ,وسيساعدك مقدم
الرعاية يف تحديد الخطوة التالية.

اختبار الكوفيد 19
لمعمىل للكوفيد  19بجامعة ايوا لرعاية الصحة  .$201ررسكات التامي عت والية ايوا بما فيها المديكت,
تكلفة الفحص ا
ي
المديكيد ,ولمارك ,اتنا و ينايتد هلث كت اتفقوا عىل التنازل عن التكلفة المتقاسمة اذا كان فحص الكوفيد  19ضوري.
ر
الت عىل المريض دفعها اثناء
المرض الذين ليس لهم تامي
ي
صح ,جامعة ايوا لرعاية الصحة قد تنازلت عن القيمة ي
جائحة الكوفيد .19
الصح.
بينما يمكن ان تغط تكلفة اختبار الكوفيد  ,19اي تكاليف رعاية اخرى لها عالقة بالمرض تعتمد عىل تامينك
ي
هذه التكلفة الطبية تتضمن خدمات اخرى كاختبار االنفلونزا ,الفتوسات المتعددة او امراض تنفسية اخرى.
الصح وtيروس الكورونا متواجد ب ادارة التامي الصح بايواIowa Insurance .
معلومات اضافية خاصة بالتامي
ي
.Division

انظر اىل معلومات تكلفة الرعاية بجامعة ايوا لرعاية الصحة لالنفلونزا ) (fluوالفتوسات المتعددة.
View UI Health Care pricing information for influenza (flu) and multi -virus panels.
معلومات اضافية عن الكوفيد 19
View more information on COVID-19.

