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آزمایش کووید ۱۹-پیش از عمل جراحی
COVID-19 Testing Before Surgery
هر کسی که نوبت عمل جراحی انتخابی دارد باید قبل از عمل آزمایش کووید ۱۹-بدهد.
برای حفظ سالمت و ایمنی کارکنان ما:
 ۳ تا  ۴روز قبل از عمل جراحی خود ،آزمایش کووید ۱۹-بدهید.
 قبل از عمل جراحی ،به مدت  ۱۴روز (یا اگر جراحی کمتر از  ۱۴روز آینده است به همان تعداد روزهای
باقیمانده) فاصله فیزیکی را با دیگران حفظ کنید.
 اگر شرایط سالمتتان تغییر کرد و بیمار شدید با جراح خود تماس بگیرید.

کجا آزمایش کووید ۱۹-بدهم

کد QR

فهرستی از مراکز جمع آوری نمونه تست کووید ۱۹-در وبسایت fraserhealth.ca/COVID19testing
موجود است یا این کد  QRرا اسکن کنید.
ما تمام تالش خود را میکنیم تا بیشترین تعداد تست ممکن را هر روز انجام دهیم.
به صورت آنالین یک نوبت تست رزرو کنید (بهترین گزینه) .همچنین میتوانید به صورت تلفنی نوبت
رزرو کنید.
 رزرو آنالین
به وبسایت  fraserhealth.secureform.caبروید یا این کد  QRرا اسکن کنید.
اگر نوبتی مناسب با روز یا ساعت مورد ترجیح خود پیدا نکردید ،به طور مرتب به وبسایت سر بزنید.
نقاط جدیدی اضافه میشود و ما در طول روز زمانهای اضافی را منتشر میکنیم.
 ۳۰:۸صبح تا  ۳۰:۴عصر ،روزانه
 رزرو تلفنی
برای کمک به تکمیل رزرو آنالین یا تعیین نوبت برای شما.

604-587-3936

نحوه دریافت نتیجه آزمایش شما
به منظور دریافت نتیجه آزمایش به محض آماده شدن:
 از طریق پیامک :به وبسایت  results.bccdc.caبروید یا این کد  QRرا اسکن کنید
 وبسایت درگاه سالمت :به وبسایت  healthgateway.gov.bc.caبروید یا این کد  QRرا اسکن کنید
نتیجه از طریق پیامک یا ایمیل برای هر شخصی که دارای «کارت خدمات بیسی» عکسدار باشد
 سالمت الکترونیک من (( )My ehealthسن  ۱۶سال و باالتر) :ایجاد حساب در myehealth.ca
1-833-707-2792
 ۳۰:۸صبح تا  ۳۰:۴عصر ،روزانه
 خط تماس موارد منفی کووید:۱۹-
کد ( QRمخفف کد واکنش سریع) نوعی بارکد است که شما با دوربین دستگاه همراه هوشمند خود اسکن میکنید .پس از اسکن ،شما به یک وبسایت هدایت میشوید.
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این اطالعات جایگزینی برای توصیه های ارائه دهنده خدمات سالمت شما نمیباشد.
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