बारम्बार सो�धएका प्रश्नहरू

द्रत
ु को�भड-१९ एिन्टजेन पर��ण
कसर� द्रुत पर��ण परम्परागत PCR पर��ण भन्दा फरक छ?

जब�क धेरै जसो PCR पर��ण प�रणामहरू नमू ना सङ्कलन र व्यिक्तलाई सू�चत ग�रएको बीचमा सामान्यतया
केह� �दन लाग्छ, द्रत
ु पर��णहरू स�क्रय कोरोना भाइरस सं क्रमणहरू प�ा लगाउनको ला�ग एक सु �वधाजनक,

उच्च पोट� ब ल र �कफायती उपकरण हो। व्यिक्तहरूले पर��ण गनर् सक्छन ् र किम्तमा १५ �मने टमा पर��णको

न�तजा प्राप्त गनर् सक्छन,् जसले पिज�तभ पर��ण गन� मा�नसहरूलाई अझ �छटो अलग गनर् अनुम �त �दन्छ।

द्रुत पर��णहरू क��को सह� छन ्?

द्रुत पर��णहरू त्य�त संवे दनशील हुँदैनन ् र उच्च गलत- ने गे �टभ दर हुन् छ जसको मतलब तपा�ले ने गे �टभ

पर��ण गनर् सक्नुहुन् छ, तर अझै प�न भाइरस भने रहे ने छ। य�द तपाईको पर��ण ने गे �टभ आयो भने प�न,

तपाईले मास्क लगाउने र शार��रक दरू � स�हत को�भड-१९ रोकथाम उपायहरू अभ्यास गनर् जार� रा�ु प छर् । गलतपिज�तभ (जहाँ तपा�ले सकारात्मक पर��ण गनुर्हुन् छ, तर भाइरस छै न) प्राप्त गनर् असम्भव छ। प्रयोगशालामा
ग�रएका PCR पर��णहरू को�भड-१९ को सु नौलो मापदण्डको पर��णका रूपमा जार� छन ् र ती अत्यन्तै सट�क
छन।्

एिन्टजेन पर��ण क�हले सबैभ न्दा सह� हुन्छ?

तीव्र एिन्टजे न पर��णहरूले राम्रो प्रदशर् न गदर् छ जब व्यिक्त ल�णात्मक हुन् छ र SARS-CoV-2 को सं क्रमणको
प्रारिम्भक चरणहरूमा पर��ण ग�रन्छ जब भाइरल लोड सामान्यतया उच्च हुन् छ। �तनीहरू �नदानात्मक पर��ण
प�रिस्थ�तहरूमा प�न जानकार�मू ल क हुन सक्छन ् जसमा व्यिक्तलाई को�भड-१९ को पु िष्ट भएको केसको ला�ग
प�र�चत एक्सपोजर छ।

पर��ण प्र�क्रया के हो?

नाकको तल्लो भागमा नाक स्वाबद्वारा पर��णहरू ग�रन्छ। सहभागीहरूले पर��ण स्थलमा �नर��णमा आफ्नै
नाक स्वाब गन� छन।् पर��ण गन� व्यिक्तहरूका ला�ग तथ्य पाना वे ब साइटमा उपलब्ध छ।
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• य�द मैले सकारात्मक पर��ण गरे भने के हुन् छ?

तु रुन्तै घरमा आइसोले स न गनर्ु होस ्। थप जानकार�को ला�ग health.nd.gov/covidpositive मा जानुहोस ् र
केस अन्वे ष क २४ घन्टा �भत्र सम्पकर्मा हुनेछन ्।

• य�द मेरो पर��ण नेगे�टभ छ, तर अझै ल�णहरू छन ् भने के हुन्छ?

पर��ण नेगे �टभ आए प�न ल�ण दे �खएका व्यिक्तहरूले पीसीआर पर��ण गराउनुप छर् । तपा�को निजकको
स्थानको ला�ग health.nd.gov/testnd मा जानुहोस ्।

• य�द मैले नेगे�टभ पर��ण गरे भने के हुन्छ?

व्यिक्तहरूले ल�णहरूको ला�ग �नगरानी जार� रा�ु प छर् । को�भड-१९ पर��ण शार��रक दूर�, मास्क लगाउने,
हात धुने, बारम्बार छोइएका सतहहरू सफा गन� र भीडभाड भएको �भत्री ठाउँ हरू बेवास्ता गन� लगायत
को�भड-१९ को फैलावट रोक्नको ला�ग आधारभू त उपायहरूको �वकल्प होइन।

य�द मैले प�हले को�भड-१९ का ला�ग पिज�तभ पर��ण गरे को छु भने के मैले पर��ण
गराउनुप छर् ?

�वगत ९० �दन �भत्र को�भड-१९ को ला�ग सकारात्मक पर��ण गरे का व्यिक्तहरूले पु न: पर��ण गनुर् हुँदैन।

मैले प�रणामहरूको ला�ग क�त समय पखर्नुप छर् , र म �तनीहरूलाई कसर� प्राप्त गनर् सक्छु?
प�रणामहरू सामान्यतया १५ �मने ट �भत्र अनसाइट उपलब्ध हुनेछ।

के को�भड-१९ भ्यािक्सनले तपा�लाई को�भड-१९ भाइरल पर��णहरूमा पिज�तभ पर��ण
गराउन सक्छ?

सक्दै न। को�भड-१९ भाइरल पर��णहरूले को�भड-१९ खोप प्राप्त गरे प �छ पिज�तभ न�तजा दे खाउँ दै न।
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