Гэртээ COVID-19 иж бүрдэл сорил
Доорх сорилууд бол танд гэртээ хийж болох оношлогооны сорилуудын дээжийг бүрдүүлнэ. Оношилгооны сорил нь танд вирус байгаа эсэхийг
хайлтын үр дүнд гаргаж, одоогоор та халдвартай байгаа эсэхийг хэлж өгнө. Биеэр сорил өгч болох орон нутгийн веб сайтуудтай танилцах
журмаар доорх холбоосоор орж үзнэ үү: https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
Сорилын нэр

Эрх зүй/Шаардлагууд
•

Clinical Reference Laboratory
https://order.crlcorp.com
empowerDX
https://empowerdxlab.com/#test-menu
EverlyWell
www.everlywell.com/products/covid-19-test
Hims & Hers
www.forhims.com/covid-test
www.forhers.com/covid-test

•
•
•
•
•
•

LetsGetChecked
www.letsgetchecked.com/us/en/home-coronavirus-test

•
•
•
•

Шинж тэмдэг илэрсэн байх
ёстой эсвэл сорил хийсэн
байхыг шаардсан
18 ба түүнээс дээш насны
байх
Онлайн үзлэг бөглөх
18 ба түүнээс дээш насны
байх
Онлайн үзлэг бөглөх
18 ба түүнээс дээш насны
байх
Шинж тэмдэг илэрсэн байх
ёстой
Онлайн үзлэг бөглөх
Нийлүүлэгчийн зөвлөгөө авах
18 ба түүнээс дээш насны
байх
Онлайн үзлэг бөглөх

Цуглуулгын Арга

Үр дүн гарах
хүртэл хүлээх
хугацаа1

Үнэ2

Шүлс

48 цаг

$ 110

Хамрын арчдас

48 цаг

$ 99

Хамрын арчдас

24-48 цаг

$109

Шүлс

3-5 өдөр

$150

Хамрын арчдас

24-72 цаг

$119

P23 Labs
https://p23labs.com/covid-19-kit

•

Онлайн үзлэг бөглөх

Шүлс

48-72 цаг

Илгээх
байдлаас
хамаарч
$75 - $100
хүртэл

Phosphorous
www.phosphorus-c19-pcr.com/order-now/covid-19-rt-qpcrtest

•

Шинж тэмдэг илэрсэн байх
ёстой
Худалдсаны дараа цаашдаа
засварт орох/эмчээр
батлагдах онлайн үзлэгийг
бөглө.

Шүлс

72 цаг

$140 + $15
эсвэл $40
хүргэлт

Хамрын арчдас

48 цаг

$119

Хамрын арчдас

24-48 цаг

Үнэгүй
эсвэл $119

•

*https://sheduletest.com-д зочилж Сейфвейс Эмийн Санг
сонгож дэлгүүрээс авах боломжтой.
Picture
https://picturegenetics.com/covid19
Pixel by LabCorp
www.pixel.labcorp.com/covid-19

•
•
•
•

18 ба түүнээс дээш насны
байх
Онлайн үзлэг бөглөх
18 ба түүнээс дээш насны
байх
Шинж тэмдэг илэрсэн байх
эсвэл эрүүл мэндийн
салбарын ажилтангаар,

Мэдээллийг Арлингтон Мужийн Олон Нийтийн Эрүүл Мэндийн Салбар эмхтгэсэн ба 2020 оны 12-р сарын 03-нд зохицож гарсан.
Цаг явах тусам өөрчлөгдөх улмаас сорил гаргаж буй компани бүртэй нарийвчилсан зүйлийг баталгаажуулна уу.
Хэсэг сорилууд өөр нийлүүлэгчээс ирэх магадлалтай.

Сорилын нэр

Эрх зүй/Шаардлагууд

•

Үнэ2

Хамрын арчдас

24-48 цаг

$129 +
$9.30
эмчийн
төлбөр

•
•

Онлайн үзлэг бөглөх

Шүлс – Сорилтыг Zoom
видео ярилцлага хийж
цуглуулна. Хэлмэрч
байлцаж байж болно.

48-72 цаг

$119

•

Шинж тэмдэг илэрсэн байх
эсвэл өвчтөнтэй харьцсан
байх ёстой
Онлайн үзлэг бөглөх

Шүлс

72 цаг

$129

•
QuestDirect
https://questdirect.questdiagnostics.com/products/covid-19active-infection/2713afd8-3d0c-4819-b877-6880a776cc46

Vitagene
https://vitagene.com/products/covid-19-saliva-test-kit

нийтийн эрүүл мэндийн
салбараас эсвэл шинжээчээр
сорил өгөхөөр зөвлөгөө авсан
байх
Онлайн үзлэг бөглөх

Үр дүн гарах
хүртэл хүлээх
хугацаа1

18 ба түүнээс дээш насны
байх
Шинж тэмдэг илэрсэн байх
эсвэл эрүүл мэндийн
салбарын ажилтангаар,
нийтийн эрүүл мэндийн
салбараас эсвэл шинжээчээр
сорил өгөхөөр зөвлөгөө авсан
байх
Онлайн үзлэг бөглөх

•

Vault
www.vaulthealth.com/covid

Цуглуулгын Арга

•

1Өвчтөн/үйлчлүүлэгчид

сурталчилсан хүлээлгийн цаг. Сорилын компани/лабораторийн Эрүүл Мэндийн Хэлтэст үр дүнгийг нь олгох цаг өөр өөр байж болно.
2 Өөрөөсөө төлбөрөө төлөөд нөхөн олгохоо зохицуулах

Мэдээллийг Арлингтон Мужийн Олон Нийтийн Эрүүл Мэндийн Салбар эмхтгэсэн ба 2020 оны 12-р сарын 03-нд зохицож гарсан.
Цаг явах тусам өөрчлөгдөх улмаас сорил гаргаж буй компани бүртэй нарийвчилсан зүйлийг баталгаажуулна уу.
Хэсэг сорилууд өөр нийлүүлэгчээс ирэх магадлалтай.

