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  19-كوفيدتوسع دنفر إمكانية االستفادة من الفحص المجاني الخاص بمرض 

(COVID-19 ) 
 

  19-تعمل مدينة ومقاطعة دنفر على توسيع نطاق إمكانية االستفادة من الفحص المجاني الخاص بمرض كوفيد - دنفر

ليشمل أي شخص يُحتمل أن يكون قد تعرض للفيروس وكذلك لألشخاص الذين يعودون إلى العمل خالل هذه المرحلة 

-مكانية االستفادة، فإن األشخاص الذين ال يعانون حاليًا من أعراض مرض كوفيدالحالية من التعافي. مع توسيع نطاق إ

، أو الذين اعتبرهم أرباب عملهم أساسيين للعمل،  19-لكنهم يعتقدون أنهم تعرضوا لشخص مصاب بمرض كوفيد 19

 مؤهلون اآلن للتسجيل للخضوع لفحص مجاني. 

 

االتصال بهم إما من قِبل الوالية أو من قِبل إدارة الصحة العامة والبيئة في باإلضافة إلى ذلك، يتم تشجيع أولئك الذين تم 

فر للفحص الخاص  موقع دن( لتتبع االتصال على التسجيل والخضوع للفحص في أقرب وقت ممكن في DDPHEدنفر )

 والكائن في مركز بيبسي. 19-بمرض كوفيد

 

( بقوله "لطالما كانت زيادة إمكانية االستفادة من  Michael B. Hancockوقد صرح العمدة مايكل بي هانكوك )

ال الفحوصات في دنفر أولوية كبيرة". "فزيادة القدرات وإمكانية استفادة المزيد من الناس، بما في ذلك أولئك الذين 

، يعتبر أمًرا بالغ األهمية للتمكن من السيطرة على هذه الجائحة ووضع مدينتنا على 19-يعانون من أعراض مرض كوفيد

 طريق التعافي".  

 

( في أقصى غرب مركز بيبسي. ويمكن الوصول إلى المدخل عند  )بريوس Priusيقع موقع الفحص في موقف سيارات 

أو عند المدخل الرئيسي   Speer. ال يمكن الوصول إلى موقع الفحص من حي Auraria Parkwayمع  7th Stتقاطع 

 لمركز بيبسي.    

 

ه السعة حسب  مايو، مع القدرة على زيادة هذ 22شخص في كل يوم منذ افتتاحه في  400قام الموقع بفحص أكثر من 

أو تنزيل تطبيق   LabCorpالحاجة. تتوفر النتائج في غضون ثالثة إلى أربعة أيام من خالل التسجيل على موقع 

LabCorp ( على هاتف ذكي أو عن طريق االتصال بخط التمريضNurseLine التابع إلدارة الصحة بدنفر على )

للحصول على نتائج عبر الهاتف تقديم  NurseLineبخط . وسيتعين على أولئك الذين يتصلون 1876-389-303الرقم 

 رقم معرف الفحص الممنوح لهم يوم الفحص.    
 

مساًء. وسيكون  4صباًحا وحتى الساعة  8يفتح موقع إجراء الفحوصات أبوابه يوميًا باستثناء أيام العطالت، من الساعة 

ة وزيادة السالمة. فإن لم يكن األفراد قادرين على إجراء  األفراد مسؤولين عن إجراء مسحة األنف بأنفسهم لتسريع العملي

  ذلك، فسيقوم الموظفون بتقديم المساعدة.

 

قبل القدوم إلى الموقع وجلب وثيقة تثبت أسماءهم مثل بطاقة هوية تحمل صورة   التسجيل إلكترونيًاينبغي على المقيمين 

ة أو فاتورة الهاتف أو  أو بطاقة الهوية المدرسي EBTأو بطاقة  RTD)سواء سارية أو منتهية الصالحية(، أو بطاقة 
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المرافق أو بطاقة المكتبة. يمكن تسجيل القاصرين من قبل والديهم. يعتبر التحقق من االسم ضروريًا لتحديد األفراد الذين  

تم فحصهم عدة مرات. سيتلقى األشخاص الذين يُظهرون نتائج إيجابية للمرض توجيهات للمتابعة من إدارة الصحة العامة  

ألغراض تتبع االتصال. يمكن ألعضاء المجتمع ممن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى   (DDPHE) ر والبيئة في دنف

 للحصول على المساعدة. 311اإلنترنت االتصال على الرقم 
 

مع المظاهرات الكبيرة األخيرة باإلضافة إلى تخفيف القيود وعودة العديد من األشخاص إلى العمل، فإن هناك قلق حول  

بين أعضاء التجمعات الكبيرة. لذلك، تشجع المدينة أي مشارك يرغب في إجراء  19-حتمل لمرض كوفيداالنتقال الم

مع التأكيد على أنه يجب التحقق فقط   -بالقيام بذلك في موقع الفحص المجاني في دنفر  19-الفحص المجاني لمرض كوفيد

 سم بالسرية. من اسم الفرد وتاريخ ميالده للخضوع للفحص والحصول على نتائج تت
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