پرسیارێن گشتی

تێستکرنا ئانتیژێنا کۆڤید19-ـا بلەز
؟ PCRچاوا تێستەکە بلەز جوداهە ژ تێستەکە ئاساییا
ب ئاوایەکە ئاسایی چەند رۆژ دبە ژ بۆ بەرهەڤکرنا میناک هەیا ئاگاهدارکرنێ کەسێ ،تێستێن  PCRگاڤەک کو پرانیا ئەنجاما تێستا
بلەز ئاالڤەکە گونجاندی ،هلگرتەنی و هەرزانە ژ بۆ پەیداکرنا ڤەگرتیێن چاالکا کۆرۆناڤایرۆس .کەسێن دکارن د  15خولەکێن دە
.تێست بگرن و ئەنجامێ وان ژی بەردەست بکن ،رێ ددە کەسێن کو تێستا وان پۆزەتیڤە ب ئاوایەکە بلەز بهێنە ئیزۆلەکرن

تێستێن بلەز چقاد راستن؟
تێستین بلەز پرانی هەستیار نینە و قاسا مەزنترا نێگەتیڤ-نەراست ژی هەیە ب وی واتایێ کو هەیە کو تێستا نێگەتیڤ هەبە ،لێ
ڤایرۆس ژی هەبە .هەیا هەکە تێستا تە نێگەتیڤ بە ،دبە پیڤانێن رێگرکرنا کۆڤید 19-بجەریبینی ،وەکی ماسککرنا و دوورکەتنا
کو د  PCRفیزیکی .وەرگرتنا پزۆەتیڤا-نەراست ژی نەمومکینە (گاڤەک کو تێست پۆزەتیڤ بە ،لێ ڤایرۆس ژی نەبە ).تێستێن
.تاقیگەه هاتی ئەنجامدانبەردەوام تێستەکە ستاندارد ژ بۆ کۆڤید 19-دبە و وان ژی پر راستن

کەنگی تێستا ئانتیژێن پر پۆزەتیڤە؟
بهێتە  SARS-CoV-2تێستێن ئانتیژێنا بلەز بێر کار دکە گاڤەک کو کەسەکە نیشانەیەک هەبە و د گاڤا سەرەتایی ڤەگرتی ب
تێستکرن گاڤەک کو هەرۆکا ڤایرۆس ب ئاوایەکە گشتی د مەزنترین ئاستە .هەرۆسا وان هەیە کو د دۆخا تێستکرنا تەشخیسدان ژی
.ئاگاهدارکر بە کو تێدە کەسەکە وەکی بەرکەتی ب حالەتا تەئیدکرییا کۆڤید 19-هاتیە ناساندن

پرۆسەیا تێستکرن چیە؟
تێستین ب شلەیێ قورگ د بەشا ژێرییا کەپی تێتە برێڤە برن .بەشدرڤانێن پۆزا خوە د بن چاڤدێرییا جهێ تێستکرن پاقژ دکن .پەرەیا
.راستی ژ بۆ کەسێن کو تێست دکن بەردەستە ل سەر وی مالپەرێ

• چ دبە هەکە کو تێست پۆزەتیڤ بە؟
ژ بۆ زانیاریا  health.nd.gov/covidpositiveئیزۆلەکرن د خانیێ دە ب ئاوایەکە دەرحال .سەردانا وی مالپەر بکە
.زێدەتر و لێکدەرا دۆز د  24دەمژمێران دە تێکلی دکە

• چ دبە هەکە کو تێست نێگەتیڤ بە ،لێ نیشانە ژی هەبە؟
ژ بۆ  health.nd.gov/testndوەربگرن .سەردانا  PCRکسێن کو تێستا نێگەتیڤ هەنە ،لێ نیشانە ژی هەەنە ،دبە تێستا
.جهێ نێزیکا خوە

• چ دبە هەکە کو تێست نێگەتیڤ بە؟
،کەسێ دبە بەردەوام بن ژ بۆ لێنێرین ژ نیشانەیێن .تێستکرنا کۆڤید 19-جێگرتیا پیڤانین بنگەهین ژ بۆ بەالڤبوونا کۆڤید 19-نینە
.وەکی دوورکەتنا فیزیکی ،ماسککرن ،شوتنا دەست ،پاقژکرنا بەردەواما ئاستێن بەرکەتی و رێگریکرن ل جهێ گرتیی قەرەبالخ

هەکە کو ئەز بەری نها تێستا پۆزەتیڤا کۆڤید 19-هەبوویە ،دکارم تێست بگرم؟
.کەسێن کو هەری کێم د  90رۆژێن بەری دە تێستا پۆزەتیڤا کۆڤید 19-هەبن ،نەکارن دیسان تێست بکن

ئەز چەند دبە ل بەندا ئەنجامێن بوەستین ،و چاوا وان وەربگرین؟
.ئەنجامێن ب ئاوایەکە ئاسایی د  15خولەکێن دە بەردەست دبە د وی جهێ
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گەلۆ ڤاکسینا کۆڤید 19-دکارە ببە سەدەما ئەڤ کو د تێستێن ڤایرۆسیا کۆڤید ،19-ئەنجام ببە پۆزەتیڤ؟
.تو ئەنجامەکە تێستێن ڤایرۆسیا کۆڤید 19-ئەنجاما پۆزەتیڤ نیشان نادە پشتی وەرگرتنی ڤاکسینا کۆڤی19-
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