ډﭔﺮ ﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮي

د ﮐﻮوﯾډ 19-اﻧټﯿﺠﻦ ﺑﯧړﻧۍ ازﻣﻮﯾﻨﮫ
ﺑﯧړﻧۍ ازﻣﻮﯾﻨﮫ د ﻋﺎدي  PCRازﻣﻮﯾﻨﯥ ﺳﺮه څﻨګﮫ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي؟

ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو اﮐﺛرﯾت ﭘﺎﯾﻠﯥ د ﻧﻣوﻧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻠو او ﺷﺧص ﺗﮫ د ﺧﺑر ورﮐوﻟو ﺗر ﻣﮭﺎﻟﮫ ﻣﻌﻣوﻻ څو
ورځﯥ وﺧت ﻧﯾﺳﻲ ،او ﺑﭔړﻧۍ ازﻣوﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﮐوروﻧﺎ واﯾرس د ﻓﻌﺎﻟو واﯾرﺳوﻧو د ﮐﺷﻔوﻟو ﻟﭘﺎره ډﭔره اﺳﺎﻧﮫ ،د ﻧﻘل وړ او ارزاﻧﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ده .اﻓراد ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗر  15دﻗﯾﻘو ﭘﮫ ﻟږ وﺧت ﮐﯥ ﻣ ﻌﺎﯾﻧﺎت وﮐړي او ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ،دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺧﻠﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه
ورﮐوي ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو د ﻣﺛﺑﺗﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ډﯾر ژر ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ ځﺎن ﺟﻼ ﮐړي.

ﭼټﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﯾﺎ ازﻣﻮﯾﻨﯥ څﻮﻣﺮه ﮐﺮه دي؟

ګړﻧدي ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﯾﺎ ازﻣوﯾﻧﯥ ډﭔرې ﺣﺳﺎﺳﯥ ﻧﮫ دي او د ﻏﻠط  -ﻣﻧﻔﻲ ﮐﭼﮫ ﯾﯥ ﻟوړه ده ،ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ
ﻣﻧﻔﻲ راوﺧﯾژي ،ﺧو ﻻھم ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ واﯾرس وﻟرئ .ان ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﻲ ھم وي ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﮐووﯾډ  19 -د ﻣﺧﻧﯾوي
اﻗداﻣﺎﺗو ﻋﻣﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﮫ دوام ورﮐړئ ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﯥ د ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗل او ﻓزﯾﮑﻲ واټن ﻣراﻋﺎﺗول ﺷﺎﻣل دي .دا اﻣﮑﺎن ﻟرې دی ﭼﯥ
ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻧﺗﯾﺟﮫ دي ﻏﻠط  -ﻣﺛﺑﺗﮫ وي )ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻣﺛﺑت وي ،ﺧو ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ دې واﯾرس ﻧﮫ وي( .
د ﭘﻲ ﺳﻲ آر  PCRازﻣوﯾﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﯾږي د ﮐووﯾډ  19-ﻟﭘﺎره ډﭔر ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺑﻠل ﮐﭔږي او ﺧورا دﻗﯾﻖ دي.

د اﻧټﯿﺠﻦ ازﻣﻮﯾﻨﮫ څﮫ وﺧﺖ ډﭔﺮه دﻗﯿﻘﮫ وي؟

د اﻧټﯾﺟن ګړﻧدۍ ازﻣوﯾﻧﯥ ھﻐﮫ وﺧت ښﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻟرﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﭘﮫ  SARS -CoV- 2واﯾرس د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو ﻋﻼﯾم ﻣوﺟود وي او ﭘﮫ
ھﻣﺎﻏﮫ ﻟوﻣړﯾو ﻣرﺣﻠو ﮐﯥ د ﯾو ﺷﺧص ازﻣوﯾﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د وﯾروس ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ډول ﻟوړه وي .دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ
ازﻣوﯾﻧو ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐووﯾډ 19-د ﯾو ﺷﺧص د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو ﺣﺎﻟت ﺗﺎﯾﯾد ﺷﻲ ھم ګټور ﺗﻣﺎﻣﭔدای ﺷﻲ.

د ازﻣوﯾﻧﯥ ﭘروﺳﮫ څﻧګﮫ وي؟

دا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت داﺳﯥ ﺗرﺳره ﮐﭔږي ﭼﯥ د ﭘوزې د ﻻﻧدﻧۍ ﺑرﺧﻲ څﺧﮫ د ﭘوزې ﻣﺎﯾﻌﺎت د ﻧﻣوﻧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﭔږي .ګډوﻧوال ﺑﮫ د
ازﻣوﯾﻧﯥ ﭘﮫ ځﺎی ﮐﯥ ﺗر ﻧظﺎرت ﻻﻧدې ﺧﭘﻠﮫ ﭘوزه ﭘﺎﮐوي .ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﭔږي د ھﻐوی ﻟﭘﺎره ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﯾوه ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﮫ
ھم ﺷﺗﮫ.

• ﮐﮫ زﻣﺎ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﺜﺒﺘﮫ وي ،څﮫ ﺑﺎﯾﺪ وﮐړم؟

ﺳﻣﻼﺳﻲ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ځﺎن ﻗرﻧطﯾن او ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ ﺟﻼ ﺷﺊ .د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره  health.nd.gov/covidpositiveﺗﮫ
ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ او د ﻗﺿﯾﯥ څﯾړوﻧﮑﯽ ﺷﺧص ﺑﮫ ﭘﮫ  24ﺳﺎﻋﺗوﻧ و ﻟﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐﯥ ﺷﻲ.

• ﮐﮫ زﻣﺎ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﻨﻔﻲ وي ،ﺧﻮ ﻻ ھﻢ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻟﺮم ،ﺑﺎﯾﺪ څﮫ وﮐړم؟

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ ﻣﻧﻔﻲ وي او ﻻ ھم ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏۍ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ وﻟري ،دوی ﺑﺎﯾد د ﭘﻲ ﺳﻲ آر PCR
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت وﮐړي .ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د ﻧږدې ﻣرﮐز ﻣوﻧدﻟو ﻟﭘﺎره  health.nd.gov/testndﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ.

• ﮐﮫ زﻣﺎ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﻨﻔﻲ وي ،زه ﺑﺎﯾﺪ څﮫ وﮐړم؟

اﻓراد ﺑﺎﯾد د ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﻧظﺎرت ﺗﮫ دوام ورﮐړي .د ﮐووﯾډ  19 -ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﮐووﯾډ 19-د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړﻧﯾو اﻗداﻣﺎﺗو د ﺑدﯾل ﭘﮫ
ﺗوګﮫ ﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﭔږي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﻓزﯾﮑﻲ واټن ،ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗل ،د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧځل ،ﭘﮫ ﻣﮑرر ډول ﻟﻣس ﺷوې ﺳطﺣﯥ ﭘﺎﮐول
او د ګڼﯥ ګوڼﯥ ﻟﮫ ځﺎﯾوﻧو څﺧﮫ ځﺎن ژﻏورل ﺷﺎﻣل دي.
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ﮐﮫ د ﮐووﯾډ 19 -ﻟﭘﺎره زﻣﺎ ﻣﺧﮑﯾﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻣﺛﺑت وي ،اﯾﺎ زه ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎ ځﻠﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت وﮐړم؟

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﯾرو  90ورځو ﮐﯥ د ﮐووﯾډ  19-ﻟﭘﺎره د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑﺗﮫ وي ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎ ځﻠﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ.

د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو د ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد زه څوﻣره وﺧت اﻧﺗظﺎر وﮐړم او دا ﭘﺎﯾﻠﯥ څﻧګﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻻی ﺷم؟
ﻋﻣوﻣﺎ د ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﯥ د  15دﻗﯾﻘو ﭘﮫ ﺗرڅ ﭼﻣﺗو ﮐﭔږي.

اﯾﺎ دا اﻣﮑﺎن ﻟري ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19 -واﮐﺳﯾن ﻟګول ددې ﻻﻣل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐووﯾډ  19 -واﯾرﺳﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻧﺗﯾﺟﮫ دې
ﻣﺛﺑﺗﮫ ﮐړي ؟

ﻧﮫ .د ﮐووﯾډ  19-واﮐﺳﯾن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ د ﮐووﯾډ  19 -د واﯾرﺳﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑﺗﮫ وﻧﮫ ښﯾﯥ.
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