
تب یا لرزه 

سرفه

از دست دادن حس بویایی یا چشایی
مشکالت تنفسی

گلو درد
از دست دادن اشتها

آبریزش بینی

عطسه

احساس کوفتگی یا خستگی شدید

سر درد
احساس درد در بدن

حالت تهوع یا استفراغ

اسهال 

 
چه زمانی باید آزمایش بدهم؟ در صورتی که این عالئم را دارید:

 
 

 
اگر درباره ابتال به عالئم مطمئن نیستید، با اداره محلی خدمات

بهداشت عمومی خود تماس بگیرید.إ

 
 
 

 

 

تنها راهی که می توان ابتال به COVID-19 را تأیید کرد
انجام آزمایش است. دانستن ابتال به این بیماری حائز

اهمیت است تا بتوانید از خانواده و جامعه خود

محافظت کنید و نیز دانشمندان بتوانند اطالعات دقیقی

درباره پراکندگی این پاندمی داشته باشند.

انجام آزمایش به کاهش انتشار ویروس کمک می کند.

وقتی که جواب آزمایش COVID-19 فردی مثبت

می شود، این فرد می توانند در خانه و یا در صورت نیاز در

بیمارستان قرنطینه شود.

 
آیا هنوز باید برای COVID-19 در سال 2022 آزمایش

بدهم؟

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Sus preguntas sobre COVID

آزمایش تشخیص COVID-19 در سال 2022

آلبرتا

بریتیش کلمبیا

منیتوبا

نیوبرانزویک

نیوفاندلند و البرادور

قلمروهای شمال غرب

نوا اسکوشیا
نوناووت

انتاریو

جزیره پرنس ادوارد
کبک

ساسکاچوان

یوکان

برای دریافت آزمایش دادن به کجا می توانم مراجعه کنم؟

 

 
 
 

آیا مایل به کسب اطالعات بیشتری هستید؟
با مراجعه به لینک های زیر می توانید اطالعات بیشتری درباره آزمایش COVID-19 کسب کنید:

مقاله سازمان بهداشت عمومی کانادا (Public Health Agency of Canada) موسوم به «عالئم و آزمایش»
(فوریه 2022)

مقاله مرکز پیشگیری از بیماری بریتیش کلمبیا (When to get a COVID-19 test) موسوم به «چه زمانی باید
آزمایش COVID-19 دهید» (مارس 2022)

مورد تأیید MedComm – یک باشگاه ارتباط
عمومی زیرمجموعه انجمن دانشجویان

.McGill پزشکی

این مطالب جایگزین توصیه ها یا مراقبت های حرفه ای نمی باشد. برای دریافت پاسخ هرگونه سؤال احتمالی باید همواره از خدمات متخصصان پزشکی یا سایر ارائه کنندگان واجد شرایط استفاده کنید.
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https://www.alberta.ca/rapid-testing-at-home.aspx
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/covid-19-testing-in-pei
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/testing-for-covid-19/rapid-home-testing
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/testing-information/rapid-testing/locations-for-rapid-antigen-self-test-kits
https://yukon.ca/en/find-respiratory-assessment-centre
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/testing.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test

