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Вихідна інформація й опис ситуації   
Штат Вашингтон розпочав співпрацю з аптечною мережею Walgreens, щоб 
пропонувати безкоштовні тести BinaxNOW на антигени в пунктах тестування водіїв 
транспортних засобів для людей, що мають симптоми COVID-19, або тих, хто згідно з 
визначенням місцевого департаменту охорони здоров’я мав тісний контакт* із 
людиною, яка отримала позитивний результат тестування. Метою цієї співпраці є 
підвищення доступності тестування, що дасть змогу вчасно надавати медичну 
допомогу й зменшити інтенсивність розповсюдження вірусу в районах, де розташовані 
аптеки Walgreens. 

Тестування пропонується для пацієнтів віком від 3 років. До нього входять:  
• Діагностичні лабораторні тести (PCR) з різним терміном отримання результатів   
• Діагностичні експрес-тести (ID NOW) з отриманням результату протягом 

24 годин 
• Експрес-тести на антигени (BinaxNOW) з отриманням результату протягом 

1 години   

Кількість доступних варіантів тестування може відрізнятися залежно від 
розташування. Інформацію про це можна знайти на сайті реєстрації.  

Партнерство DOH і Walgreens  



To request this document in another format, 

call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing 

customers, please call 711 (Washington Relay) 

or email civil.rights@doh.wa.gov. 

Докладнішу інформацію про тестування можна отримати за адресою:  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19 

Washington State Department of Health 

Процедура  
Члени громади можуть записатися на тестування, зареєструвавшись на сайті Walgreens. Для реєстрації 
потрібно пройти коротке опитування про симптоми, потенційні нещодавні контакти й стан здоров’я. 
Після підтвердження відповідності вимогам пацієнти вибирають місце й час тестування. Прибувши до 
місця тестування, учасники під’їжджають до вікна обслуговування водіїв на моторному транспортному 
засобі або велосипеді та пред’являють посвідчення особи й підтвердження запису на прийом. Учасники 
самостійно братимуть мазок з носа для проведення тесту.  
На сторінку реєстрації можна перейти за посиланням: https://www.walgreens.com/findcare/covid19/
testing 

 

Вартість  

Учасникам не потрібно оплачувати тестування. Пацієнтів попросять надати інформацію про 
страхування, проте тестування буде проведено безкоштовно навіть за відсутності страховки. Компанія 
Walgreens пропонує безкоштовно різноманітні типи тестів на COVID, проте програма співпраці з Depart-
ment of Health (DOH, Департамент охорони здоров’я) включає тільки тести BixnaxNOW на антигени.  

Додаткова інформація  

Ми розуміємо, що онлайн-реєстрація може стати перешкодою для вразливих груп населення, які 
бажають пройти тестування, тому закликаємо місцеві заклади охорони здоров’я й партнерів громади за 
можливості допомогти зареєструватися всім охочим. Записатися на тестування також можна, 
зателефонувавши до аптеки, яка бере участь у програмі, проте рекомендовано використовувати інший 
спосіб реєстрації. Зареєструватися на місці неможливо, до того ж, аптеки Walgreens не 
обслуговуватимуть пацієнтів без транспортного засобу через вікно для водіїв.   

* Згідно з визначенням Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центри з контролю та 
профілактики захворювань), «тісний контакт» – це ситуація, коли «особа перебувала на відстані менше 
6 футів (2 м) від зараженої людини довше 15 хвилин (загалом) протягом 24 годин, починаючи з 2 днів до 
появи проявів хвороби».  

 

Контактні особи 
Якщо у вас є запитання або коментарі, звертайтеся до Department of Health: 
Colin Maloney, відповідальний за стратегію тестування – colin.maloney@doh.wa.gov 

Silvia Silvi, координатор програми партнерства з питань тестування – silvia.silvi@doh.wa.gov  

Щоб отримати цей документ в іншому 

форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-

0127. Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте 

за номером 711 (Washington Relay) або 

надішліть листа на адресу ел. пошти: 

civil.rights@doh.wa.gov   
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