
Now Available: Free At-Home COVID-19 Tests for  
People Who Are Blind or Have Low Vision 

Who can get the tests?  
The federal government is making free, more accessible, COVID-19 at home 
tests available to people who are blind or have low vision. 

What are some advantages of using the tests?  
The tests work with a compatible Bluetooth-enabled smartphone and a free app 
to provide users with audible instructions and audible test results. 

The test works with the app to provide: 
• Audio step-by-step instructions for administering the test 

• Audio test results 

How are the tests ordered?  
• Online by visiting: https://special.usps.com/testkits/accessible, or 
• By calling 1-800-232-0233 

 Each order will include 2 rapid-antigen tests that are more accessible 
for people who are blind or have low vision 

 Orders will ship free, while supplies last 

If you need more information or additional assistance: 
Visit: https://acl.gov/covid19/tests-people-who-are-blind-or-have-low-vision 

or 
Call the Disability Information and Access Line (DIAL) at 888-677-1199, 
Monday-Friday from 6 a.m. to 5 p.m. or email DIAL@usaginganddisability.org. 
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Ahora Disponible: Pruebas gratuitas de Covid-19 En El Hogar Para 
Personas Que Son Ciegas o Tienen Baja Visión 

¿Quién puede obtener las pruebas?  
El gobierno federal está haciendo que las pruebas gratuitas y más accesibles 
de COVID-19 en el hogar estén disponibles para las personas ciegas o con baja 
visión. 

¿Cuáles son algunas ventajas de usar las pruebas? 

 Las pruebas funcionan con un teléfono inteligente compatible con Bluetooth y 
una aplicación gratuita para proporcionar a los usuarios instrucciones audibles y 
resultados de pruebas audibles. 

La prueba funciona con la aplicación para proporcionar: 
• Instrucciones en audio paso a paso para administrar la prueba 

• Resultados de las pruebas en audio 

¿Cómo se ordenan las pruebas? 
•  En línea visitando: https://special.usps.com/testkits/accessible, o 
• Llamando 1-800-232-0233 

 Cada orden incluirá 2 pruebas de antígeno rápido que son más 
accesibles para las personas ciegas o tienen baja visión  

 Las ordenes se enviarán gratis, mientras las provisiones duran 

 Si necesita más información o asistencia adicional: 
Visite: https://acl.gov/covid19/tests-people-who-are-blind-or-have-low-vision 

o 
Llame a la línea de Información de Discapacidad y Acceso (DIAL) al 
888-677-1199, de lunes a viernes de 6 a.m. a 5 p.m. o correo electrónico 
DIAL@usaginganddisability.org. 
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現已推出：为失明或視力受损人士免費提供 
居家 COVID-19 測試 

誰能得到測試？ 

聯邦政府正在為失明或視力受损人士提供免費、更易操作的 COVID-19 居家測試。 

使用測試有什麼好處？ 

測試可與兼容的藍牙智能手機和免費應用程序配合使用，為用戶提供聲音說明和聲

音測試結果。 

該測試與應用程序一起提供： 

•   用於管理測試的音頻分步說明 

• 音頻測試結果 

如何订购測試？ 

• 在線訪问： https://special.usps.com/testkits/accessible，或者 

• 致电 1-800-232-0233 

 每個訂單將包括 2 个快速抗原檢測，适用於失明或視力受损人士

 訂單免費發貨，送完為止 

如果您需要更多信息或額外幫助：

请访问 https://acl.gov/covid19/tests-people-who-are-blind-or-have-low-vision 

或

週一至週五上午 6 點至下午 5 點，撥打殘疾信息和訪問熱線 (DIAL) 888-677-

1199 或發送電子郵件至 DIAL@usaginganddisability.org。 
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Այժմ հասանելի է․ անվճար COVID-19 տնային թեստեր՝ կույր 
կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար 

Ովքե՞ր կարող են ստանալ այդ թեստերը։ 
   Դաշնային կառավարությունը կույր կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող        
   մարդկանց համար հասանելի է դարձնում COVID-19-ի անվճար և ավելի       
   հեշտացված տնային թեստավորումը։ 

Որո՞նք են թեստերի օգտագործման որոշ առավելությունները։
Թեստերն աշխատում են Bluetooth-ով աշխատող սմարթֆոնի և անվճար 
հավելվածի հետ համատեղ՝ ձայնային հրահանգներ և ձայնային թեստի 
արդյունքներ տրամադրելու նրանց, ովքեր օգտվում են այդպիսի 
թեստավորումից։

Թեստն աշխատում է հավելվածի հետ՝ տրամադրելու․
• Ձայնային հրահանգներ՝ քայլ առ քայլ թեստը կատարելու համար
• Ձայնային թեստի արդյունքներ

Ինչպե՞ս պատվիրել թեստերը։
• Առցանաց՝ այցելեք https://special.usps.com/testkits/accessible, կամ 
• Զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 1-800-232-0233 

 Յուրաքանչյուր պատվեր կներառի 2 արագ-հակագենային թեստեր, 
որոնց օգտագործումն ավելի հեշտ է կույր կամ տեսողության 
խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։

 Պատվերները կառաքվեն անվճար, քանի դեռ ապրանքը չի 
ապառվել։

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղեկատվություն կամ 
աջակցություն․

Այցելեք՝ https://acl.gov/covid19/tests-people-who-are-blind-or-have-low-vision 
կամ

Զանգահարեք՝ Հաշմանդամության տեղեկատվության ծառայություն 
գիծ (DIAL) հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 888-677-1199, երկուշաբթիից-
ուրբաթ, առավոտյան ժամը 6-ից մինչև երեկոյան ժամը 5-ը կամ էլ․ նամակ 
ուղարկեք նշված հասցով՝ DIAL@usaginganddisability.org։ 
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