Ինչու՞ է COVID-19-ի թեստ
հանձնելը դեռևս կարևոր
Չնայած, որ ավելի շատ մարդիկ են պատվաստվում,
թեստ հանձնելը շարունակում է լինել շատ կարևոր:
Թեստ հանձնելը նշանակում է, որ դուք կարող եք
անմիջապես պարզել, թե արդյոք հիվանդ եք: Կարող
եք ավելի արագ ստանալ բուժօգնություն և օգնել
կանգնեցնել վարակի փոխանցումը ձեր ընտանիքի
անդամներին և ընկերներին:

Թեստ հանձնելը հեշտ է:
Թեստավորումն այժմ հասանելի է եկեղեցիներում,
այգիներում և ձեզ մոտիկ գտնվող այլ վայրերում:
Եվ ձեզ ոչ միշտ է անհրաժեշտ նախապես
պայմանավորվածություն ձեռք բերել: Կարող եք
քայլելով կամ մեքենայով մոտենալ՝ COVID-19-ի
թեստ հանձնելու համար:

Թեստերն անվճար են և գաղտնի:

Ե՞րբ պետք է թեստ հանձնեմ
Վերաբերում
է բոլորին՝

• Եթե ունեք ախտանիշներ:
• Եթե բժիշկը կամ Հանրային
Առողջապահությունը
պահանջել են թեստ հանձնել:

ՊԵՏՔ Է ԹԵՍՏ ՀԱՆՁՆԵՔ (ԱՆԳԱՄ, ԵԹԵ
ՉՈՒՆԵՔ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ)։
Եթե դեռևս չեք
պատվաստվել կամ
դեռևս ամբողջովին
պատվաստված չեք*
• Եթե վստահ եք, որ
շփվել եք COVID-19-ով
վարակված անձի հետ,
• Կամ, եթե կարծում եք,
որ վարակվել եք
COVID-19-ով:

Ձեզ անհրաժեշտ չէ վարորդական իրավունք կամ
Սոցիալական Ապահովագրություն: Թեստերն անվճար
են՝ անկախ ձեր ներգաղթային կարգավիճակից:

Եթե ամբողջովին
պատվաստվել եք
• Եթե բնակվում եք
խմբակային կացության
հաստատությունում
կամ աշխատում եք
բազմամարդ վայրում
(ինչպես օրինակ՝ ուղղիչ
հաստատությունը,
խմբակային կացության
տունը կամ գործարանը)
և գտնվում եք COVID-19ով վարակված անձի
շրջապատում:

Ինչպես հանձնել թեստ
Թեստ հանձնելու համար նախ զանգահարեք
ձեր բժշկին: Եթե չունեք բժիշկ, զանգահարեք
2-1-1 հեռախոսահամարով կամ այցելեք
covid19.lacounty.gov/testing :

* Եթե ձեր պատվաստումից անցել է երկու շաբաթից քիչ
ժամանակ, կամ, եթե դեռևս չեք ստացել ձեր երկրորդ
դեղաչափը, դուք ամբողջովին պատվաստված ՉԵՔ և
ամբողջովին պաշտպանված ՉԵՔ:

COVIDHELPLA.ORG

Why COVID-19
testing still matters
As more people get vaccinated, it is still
important to get tested. Testing means you
can immediately find out if you are sick. You
can get medical care more quickly and help
stop the spread to family and friends.
Getting tested is easy.
Testing is now available at churches, parks and other
locations near you. And you don’t always need an
appointment! You can walk up or drive up to get
tested for COVID-19.

Tests are free & confidential.
You do not need a driver’s license or Social Security
number. Tests are free regardless of immigration status.

How to get a test
To get a test, call your doctor first. If you don’t have a
doctor, call 2-1-1 or visit covidhelpla.org

When should I get tested?
Everyone

• If you have symptoms.
• If you were asked by a doctor
or Public Health to get tested.

YOU SHOULD GET TESTED (EVEN IF YOU DON’T
HAVE SYMPTOMS)
If you have not yet
received a vaccine, or are
not fully vaccinated* yet

• If you know for sure
that you have been
exposed to someone
with COVID-19,
• Or if you believe you
have been exposed
to COVID-19.

If you’ve been
fully vaccinated
• If you live in a group
setting or work in
a crowded place
(like a correctional
facility, group home
or factory) and are
around someone
who has COVID-19.

* If it has been less than two weeks since your vaccine, or if
you still need to get your second dose, you are NOT fully
vaccinated and NOT fully protected.

LEARN MORE AT COVIDHELPLA.ORG

