
 Testing for COVID-19orأو أعراض التنفس  19فحص الكوفيد 

Respiratory Symptoms 

,حدد موعد 19أو تعرضت للكوفيد  19- إذا كنت تعاني من أعراض الكوفيد

 للفحص او مقابلة عن طريق الفيديو في ماي جارت. 

  3193849010تف  إذا لم تكن من مستخدمي ماي جارت,اتصل علي ها

 اليوم. او إشترك 

 - االعراض قد تشمل :

 حمي او قشعريرة برد.  -
 سعال جديد او متفاقم. -
 حلق جديد او متفاقم . وجع  -
 ضيق تنفس او متفاقم. -
 احتقان في الجيوب االنفية او سيالن في االنف.  -

 . قيئ او إسهال طمام, -
 فقدان الذوق او الشم. -
 فتور. -
 صداع.  -

 

 ؟ غير متأكد إذا كان يجب عليك تحديد موعد

 تاكد من االعراض الخاصة بك في ماي جارت,او اتصل بنا.

 إذا لم تكن من مستخدمي   3193849010إتصل بنا علي هاتف

 ماي جارت. 

 كيف تحدد موعد: 

 سجل الدخول في ماي جارت.  -1

 فحص شخصي.  19اختار كوفيد   -2



 جاوب علي اسئلة الفحص الشخصي.-3

 أو زيارة عن طريق الفيديو,تعتمد علي 19حدد فحص الكوفيد -4

 نتائج الفحص.

 من هو المؤهل ؟ 

 عن طريق ماي جارت متوفر الي 19 -للكوفيدتحديد موعد االختبار 

شهور فما فوق في حساب ماي جارت. االطفال  6شخص عمر 

 أشهر  6يحتاجوا ان يكون عندهم حساب ماي جارت. االطفال أقل من  

لطفلك حساب   يوجدليك االتصال بمقدم الرعاية الصحية. إذا ال يجب ع

 في ماي جارت سهل ان تبدأ في ذلك.

 من الفحص للرعاية اسرع 

لنا خيارات متابعة للتاكد من   19إذا ال تحتاج لفحص الكوفيد 

 الحصول علي الرعاية التي تحتاج باسرع ما يمكن.

 ساعة.  24ستحصل علي النتيجة خآلل  -

 الي ادوية او رعاية قد تحتاجها بعد الفحص.ستعطي النصح  -

 ستكون قادر علي الحصول علي برنامج المراقبة المنزلية.  -

 المؤهلين البقاء في المنزل خآلل  19لمضي الكوفيد التي تسمح 

 فترة تمتعهم بالرعاية .

 أبدا االن. سجل في حسابك في ماي جارت وأجب علي االسئلة 

 في خانة الفحص الشخصي. 

 يكن لديك حساب في ماي جارت, سهل ان تبدأ االن. إذا لم 

 -اذهب لجهازك: ال يوجد لديك موقع ماي جارت؟

 أجهزة ابل 

 أجهزة اندرويد 



 - تذكر:

 فورا. 911نرجو االتصال علي  للحاالت الطارئة

 الفواتير:

 الزيارة عن طريق الفيديو 

 ك تامين طبي ديإذا لم يكن ل

خآلل    ستتنازل عن التكلفة  الرعاية الصحية بمستشفي أيو الجامعي

 .لن تتم    الجائحة

.ولن تتم مطالبتك بدفع تكاليف زيارة مطالبتك بدفع تكلفة العآلج

 الفيديو.اي رعاية 

 طبية غير الزيارة ستكون تكلفتها طبيعية. 

 رعايتك الطبية. عن المصادر البديلة لتمويلتعلم أكثر 

 إذاكان لديك تأمين طبي: 

 الدفع المشترك

ولية التامين  ؤتامينك الطبي تحدد الدفع المشترك ماهي مس خطة 

  المشترك

آليجب ان تدفع في   ,عن جزء من المبلغ تتنازل كثير من انواع التامين

 وقت

الدفع الطبيعي  يتوقع منك   , علي الرعاية الصحية   الزيارة لتتحصل

 للدواء 

 والمتابعة. 

 التغطية: 



تكلفة الزيارة, ستدفع مؤخرا لتغطية عدة تامينات طبية تغطي جزء من 

 الزيارة 

تامينك  الفرق, كما يحدث عند كل زيارة.لتفهم تكلفة الزيارة اتصل بمقدم 

 الطبي. 

إذا قررنا ان الزيارة عن طريق الفيديو غير مناسبة لحالتك,ستكون 

 الزيارة مجانية 

 ومقدم الرعاية الصحية سيساعدك في  توضيح الخطوة التالية. 

 19فيد فحص الكو

تساوي   19التكلفة في الرعاية الصحية في جامعة ايوا لفحص الكوفيد 

201 $ 

$.شركات التامين الطبي في وآلية أيوا بما فيها  36مع تكلفة أخذ العينة  

 الميديكير 

والميديكيد, والولمارك,وأتنا, ويونايتد هلس كير اتفقت ان تتنازل عن 

 التكلفة المشتركه 

 ضروري . 19إذا كان فحص الكوفيد  

للمرضي الذين ليس لهم تامين طبي الرعاية الصحية بجامعة أيوا  

 ستتنازل للمرضي 

تكلفة الرعاية الطبية  ,عن التكلفة اثناء الجائحة . وسيتم تغطية التكلفة 

التي لها عالقة بالمرض تعتمد علي تغطية التامين.تكلفة التامين الطبي  

  فيروسات المتعددةتشمل خدمات اخري, مثل فحص االنفلونزا, ال

 وامراض التنفس.



معلومات اضافية تخص التامين الطبي وفيروس الكورونا متواجدة في 

 بايوا.  قسم التامين الطبي

 . 19تحصل علي معلومات اكثر علي موقع االستجابة لكوفيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


