رووپەال راستییا تێستکرنا ئانتیژێنا بلەز
تێستا ئانتیژێنا بلەزا تو پۆزەتیڤە ،نها چ دبە؟
ئەنجاما تێستا ئانتیژێنا بلەزا پۆزەتیڤ ژ بۆ کۆڤید 19-نیشان ددە کو تو کۆڤید 19-هەیە و تێتە دانان کو تو ڤەگرتی بی .ژ کەرەما خوە دەرحال خوە ئیزۆلە بکە .لێکدەرا دۆز
.ب تە د  24دەمژمێران دە پێدکەتە .ژ کەرەما خوە وان گاڤێن ژێرین بەرچاڤ بکە ژ بۆ وە کو رێگری بکە ل نەخوەشی ب کەسێن ناڤ خانی و جڤاکا تە بەالڤ ببە

د خانی بمینە مەگەر بکاری چارەسەرا بژیشکی وەربگری
خەلکەک کو ب ئاوایەکە ناڤەدین ب کۆڤید 19-نەخوەشن دبە د دەما نەخوەشییا خوە ل خانی دە ئیزۆلە ببن .ئەڤ پر گرنگە ژ بۆ تە کو ساخلەمییا خوە د خانی
کۆنترۆل بکی ژ بۆ نیشانەیێن خەرابتر ب وی رەنگی تو دکاری لێنێرین بکار و د دەمەکە زوو چارە ببی ،هەکە پێدڤی بە .تو دبە چاالکیێن خوە د دەرڤەیێ
خانیێ سنۆردار بکی ،تەڤی وەرگرتنا چارەسەرا بژیشکی .نەچە سەر کار ،خوەندنگەه ،ئان جهێن گشتی .رێگری بکە ل بکارانینا ڤەگوهەستنا گشتی ،شۆفێریا-
.هاڤپەر ،ئان تەکسیێن .هەکە کو تو هەڤدیتنا دەرمانی هەیە ،تێکلی ب پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمییا بکە و ب وان ببێژە کو تو کۆڤید 19-هەیە
هەکە کو تو نیشانەیێن کێم-هەیا -ناڤەندی هەبە ئان هەست بکی کو د مەترسییا زێدەیا نیشانەیێن کۆڤید 19-بی ،ژ کەرەما خوە تێکلی ب نڤیسینگەها پێشکێشکرا
لێنێرینا ساخلەمیا خوە بکە ژ بۆ زانیاریا زێدەتر و ئەگەرا ناردن ب ناڤەندا کوتانا سەرپێییا کۆڤید19-ـیا نێزیک ژ خوە .هەکە کو تو دەرمانا ئانتیبادی ژ بۆ
کۆڤید 19-وەرگرتبە ،ڤاکسیناسیۆنا کۆڤید 19-دبە هەری کێم  90رۆژان دەرەنگ بکەڤە ژ بۆ رێگرکرن ل تەڤلیهەڤبوونا دەرمان دگەل بەرسڤا پاراستنییێ ب
.سەدەما ڤاکسینێ
ژ بیر نەکی :هن ژ وان دەرمانێن تەسیرەکە باش هەنە ،هەکە کو د دەمەکە کوتی پشتی تەشخیسا خوە بهێتە داین ،بەری ئەڤ کو نیشانەیێن هەبە و/ئان پێدڤی ل
 .نەخوەشخانە کەتن هەبە ،ب وی رەنگی د دەمەکە نێزیک تێکلی بکە پشتی وەرگرتنا ئەنجاما پۆزەتیڤا تیستا خوە

د خانی خوە ل کەسێن دن جوداە بکە و رەفتارێن ساخلەمی بجەریبینە
.ب پرانی ،،تو دبە ل ئۆدەیەکە تایبەت بمینی ،حەمامەکە جوداه بکار بینی ،و د خەلکێن دن د خانیێ خوە دوور بکەڤی
بەردەستە ،بنێرە ل رێگرکرن ل بەالڤبوونا نەخوەشی  2019د خانی و جڤاکێن نیشتەجهبوونی .وی رێنمایێ زانیاری پێشکێش دکە  CDCرێنماییا زێدەتر ژ
.دەربارێ گاڤێن رێگرکرنی ژ بۆ ئەندامێن مالبات ،هەڤپشکێن نێزیک ،و لێنێرێن د چێکرنا نە-چارەکرنا ساخلەمیا خەلک ب ڤەگرتییا کۆڤید19-

تێکلیێن نیزیکا خوە ئاگاهدار بکە
 health.nd.gov/covidpositive.تێکلیێن نیزیکا خوە ئاگاهدار بکە .زانیاریا زێدەتر ل سەر ئاگاهدارکرنا تێکلیێن نێزیک پەیدا بکە ب سەردانکرنا

کەنگی ئیزۆلەکرن د خانی نەدومینین
کەسێن کو تێستا کۆڤید19-ـێ پۆزەتیڤ هەنە دبە هەیا  5رۆژا بهێنە ئیزۆلەکرن ،هەکە کو وی کەس بێییا نیشانە بە ،ئهەکە کو نیشانەیێن زێدەتر دبە و وی بێیا
دەرمان بۆ  24دەمژمێرنا د رۆژا پێنجەم تا نەبە .دەما ئیزۆلەکرن دبە ب پێنج رۆژان ب ماسککرنا باش د دەردۆرا کەسێن دن بهێتە بەرچاڤکرن .پێشنیاز نایێتە
کرن کو جارەکە دن ژ بۆ کۆڤید 19-تێست بهێتە کرن د  90رۆژ ژ نەخوەشیا خوە ،هەکە کو تو بێییا نیشانە بمینی؛ ئەنجاما تێست د وی دەمێ هەیە کو
.پۆزەتیڤ بمینە .هەکە تو دیسان نەخوەش کەتی ،ب پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمییا خوە دەربارێ نەخوەشی بئاخڤە

کەسێن کو کۆڤید 19-هەنە دبە ڤاکسیناسیۆن دەرەنگ بخن هەری کێم هەیا بێتربوون ژ نەخوەشییا جیددی (هەکە کو نیشانە هەبە )بدەست بێ و پیڤان ژ بۆ
نەهێشتنا ئیزۆلەکرن بدەست بێ .ژ بۆ پرانیا خەلک ئەڤ ئیزۆلەکرنا  10رۆژە یە و حسابکرا کەرەنتین دکارە بهێتە زانین د
health.nd.gov/covidcalculator.
هەکە کو پێشنیاز بهێتە کرن کو د  90رۆژ ژ دەسپێکا نەخوەشیا خوە تێستا دووجارییا کۆڤید 19-نەیێتە کرن ،هەکە کو تو بێییا نیشانە بمینی؛ ئەنجاما تێست د
وی دەمێ هەیە کو پۆزەتیڤ بمینە .هەکە کو تو دیسان نەخوەش بکەتی ،ب پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمییا خوە دەربارێ نەخوەشی بئاخڤە .هەکە کو تو جارەکە
.دن د  90رۆژ ژ دەسپێکا نەخوەشیا خوە بەرکەتیا کۆڤید 19-بی ،پێشنیاز نایێتە کرن کو ژ بۆ وان بەرکەتن بهیتە کەرەنتینکرن
 health.nd.gov/covidpositive.ژ بۆ بدەستخستنا زانیاریا زێدەتر ،سەردان بکە
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رووپەال راستییا تێستکرنا ئانتیژێنا بلەز
تێستا ئانتیژێنا بلەزا تە نێگەتیڤە ،نها چ دبە؟
د میناکا تو پەیدا نەبوو ب وی رەنگی تو کۆڤید 19-نینە .لێ ،ئەنجاما  SARS-CoV-2ئەنجاما نێگەتیڤا تێست ژ بۆ وی تێست ب وی واتایە کو ئانتیژێنێن
نێگەتیڤ کۆڤید 19-نیشان نادە و نابە وەکی رێیەک ژ بۆ وەستاندنا دوورکەتنا جڤاکی و پیڤانێن رێگرکرنا کۆڤید 19-بهێتە بکارانین .تێستا نێگەتیڤا کۆڤید19-
تێ وی واتایێ کو د دەما تێستکرنێ ئیحتیمال نینە کو تو کۆڤید 19-هەبە .هەیە کو تو پر زوو تێست کربە ئان پشتی وی تێستێ بەرکەتییا کۆڤید 19-بوویە و
.پشتی وی ڤەگرتی بی

د داوی دە چ دبە؟
،هەکە کو تو نیشانەیێن نەبە و بەشداری ژی تێستکرنا کۆنترۆل بکی ،د وی دەمێ دە پیڤانێن زێدە پێویست نینە .لێ تە هان ددە کو د تێستێن کۆنترۆال داهاتی
وەکی بەردەست بەشدار ببی .هەکە کو تو نیشانەیێن هەبە و د هەر دەمەکە چێبوونا نیشانە ،پێشنیاز تێتە کرن کو تێستا تەشخیس بکی .سەردانا وی بکە
.ژ بۆ بدەستخستنا زانیاریا زێدەتر health.nd.gov/testnd

پێچەسبا جەریباندنا باشا کۆڤید19-
تێستکرنا کۆڤید 19-جێگرتیەک ژ بۆ پیڤانێن بنگەهین ژ بۆ رێگرکرن ل کۆڤید 19-نینە ،وەکی بدوورکەتنا جڤاکی ،ماسککرن ،شوتنا دەست ،پاقژکرنا
.بەردەواما ئاستێن بەرکەتی و رێگرکرن ل جهێن قەرەبالخا گرتی
ئان پرسیارێن دکارە بهێتە کرن ژ هێال گەرما ساخلەمییا  health.nd.gov/coronavirusژ کەرەما خوە ژ بۆ زانیاریا زێدەتر ،سەردانا وی مالپەر بکە
.گشتی ب هەژمارا 2880-207-866-1
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