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အ င  ်1 

စစ်ဆ ေးသည ဆ်ေရာမ ှစမ်ေးသပ်မှုက ိုရယူပါ။ 

အ င  ်2 

စစ်ဆ ေးမှုနငှ  ်ကစ်ပ်ဆသာ ညွှေက်ကာေးချကအ်ာေးလ ိုေးက ို ပပေလ်ညသ် ိုေးသပ်ပါ။ 

အ င  ်3 

ပပငပ်တွင ်စစ်ဆ ေးမှုက ို လိုပ်ဆ ာငပ်ပ ေး သင ရ်လဒမ်ျာေးအတွက ်15-30 

မ ေစ်ဆစာင ပ်ါ။ 

အ င  ်4 

ရလဒမ်ျာေးက ို healthvermont.gov/reportresults တငွ ်တငပ်ပပပ ေး 

ဆ ာငအ်တ ိုတစ်ခိုက ို ပ ည် စွက်ပါ။ 

သင စ်စဆ် ေးမှုရလဒမ်ျ ေးက ို တငပ်ပရန် အဆရေးကကေီးပါသည။် 

သင် အဆပြေက ို လ  ြု ျှို့ ဝကှထ် ေးပါသည။် 

 

ဘ သ ပပန် ဝန်ဆ  ငမ်ှုမျ ေး 

1. 1-413-216-4975 က ိုနှ ပ်ပါ 

2. ပငေ် ပါတ် 6187848 က ိုနှ ပ်ပပ ေး အချက်ဆပေးသ ကကာေးပါက “#” က ိုနှ ပ်ပါ 

3. အလ ိုအဆလျာက် အချက်ဆပေးသ က ို ောေးဆ ာငပ်ပ ေး ဘာသာစကာေးက ို ဆရွေးချယ်ပါ။ 

ဆယဘိုယျစ ိုစမ်ေးဆမေးပမန်ေးမှုမျ ေးအတက်ွ (877) 380-3029 

သ ို  မဟိုတ်support@cic-health.comက ို က်သွယ်ပခငေ်းပ င  ်ပ  ပ ိုေးကူည မှုက ို 

ေ ေက် 8 ောရ မှ ညဆေ 6 ောရ အ   ရရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

mailto:support@cic-health.com
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ဆမေးဆလ ရှ သည ဆ်မေးခွန်ေးမျ ေး 

BinaxNOW™ COVID-19 အန်တဂီျင ်(ဆရ ဂါပြေစ်ဆစဆသ  

က ိုယ်တငွေ်းပစစည်ေး/ပဋ ဇ တ)် က ိုယ်တ ိုင ်စစ်ဆ ေးမှုမှ  အဘယ်နည်ေး။ 

BinaxNOW™ COVID-19 အေတ် ဂျင ်(ဆရာဂါပ စ်ဆစဆသာ 

က ိုယ်တွငေ်းပစစည်ေး/ပဋ ဇာတ်) က ိုယ်တ ိုင ်စစ်ဆ ေးမှုသည် စစ်ဆ ေးမှုမျာေးကကာေး 

အေည်ေး  ိုေး 36 ောရ ပခာေး၍ သ ိုေးရက်ဆကျာ်အတွငေ်း နစ်ှကက မ် စစ်ဆ ေး ာေးသည  ်

ဆရာဂါလကခဏာရှ သူမျာေး သ ို  မဟိုတ် မရှ သူမျာေး သ ို  မဟိုတ် COVID-19 

ကူေးစက်မှုက ို သ သယပ စ်ဆစဆသာ အပခာေးကူေးစက်ဆရာဂါ  ိုငရ်ာ 

အဆကကာငေ်းရငေ်းမျာေးနငှ်  ပတ်သက်ပပ ေး တစ်ဥ ေးတစ်ဆယာက်  မှရဆသာ SARS-

CoV-2 မှ nucleocapsid (နျျူကလ ယ ိုကပ်စစ်) ပရ ိုတငေ်း အေတ် ဂျင၏် 

အရည်အဆသွေးအရ ရှာဆ ွသ ရှ မှုအတွက် ရည်ရွယ် ာေးဆသာ 

သမာေးရ ို ေးကျမဟိုတ်ဘဲ အစ ို ည စ်ဉေးစာေး ာေးသည  ်ပရ ိုတငေ်း 

က ိုယ်ခ အာေးစစ်ဆ ေးမှုတစ်ခို ပ စ်သည်။ ဤစစ်ဆ ေးမှုသည် အသက် 15 

နစ်ှနငှ အ် က် လူတစ်ဦေးချငေ်း  မှ သ ို  မဟိုတ် အသက်နစ်ှနစ်ှနငှ အ် က် 

လူတစ်ဦေးချငေ်းစ   မှ လူကက ေးတစ်ဆယာက်က အဆရှှေ့ဘက်နာှဆခါငေ်း (နာှဆခါငေ်း)တွင ်

ဆ ေးညွှေေ်းမလ ိုအပ်ဘဲ တ ို   တ်ေမူောက ို က ိုယ်တ ိုငတ် ိုက်ရ ိုက် ရယူရေ ်

အ မ်သ ိုေးအတွက် ခွင ပ်ပြု ာေးပါသည်။ 

BinaxNOW COVID-19 အန်တဂီျင ်က ိုယ်တ ိုငစ်စ်ဆ ေးမှုသည် 

ဆမ ်လီကျ ေးစစ်ဆ ေးမှုနငှ  ်မည်သ ို  နှု ငေ်းယှဉ်သနည်ေး။ 

အေတ် ဂျင ်(ဆရာဂါပ စ်ဆစဆသာ က ိုယ်တွငေ်းပစစည်ေး/ပဋ ဇာတ်) စစ်ဆ ေးမှုမျာေးသည် 

ဗ ိုငေ်းရပ်စ်အတွက် အ ူေးသ ေးသေ  ပ် စ်ဆသာ်လည်ေး 

ဆမာ်လ ကျျူလာစစ်ဆ ေးမှုမျာေးဆလာက် အနိုစ တ်ကျမှု မရှ ပါ။   ိုလ ိုသည်မှာ 
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စစ်ဆ ေးမှုပ ိုေးဆတွှေ့ရလဒသ်ည် တ ကျရေ ်အလာေးအလာရှ ဆသာ်လည်ေး 

စစ်ဆ ေးမှုပ ိုေးမဆတွှေ့ရလဒသ်ည် ကူေးစက်မှုမရှ ဟို မဆပပာန ိုငပ်ါဟူ၍ ပ စ်သည်။ 

စမ်ေးသပ်ပစစည်ေးတစ်စ ိုမှ  ဘ ဆ က င  ်စမ်ေးသပ်မှု နစ်ှခို ရှ ဆနသလဲ။ 

BinaxNOW အရ၊ လူမျာေးသည် စစ်ဆ ေးမှုနစ်ှခိုကကာေးတွင ်36 ောရ ပခာေးပပ ေး 

သ ိုေးရက်အတွငေ်း မ မ က ိုယ်က ို နစ်ှကက မ်စမ်ေးသပ်ဆသာအခါတွင ်

ဆကာငတ်ာမှက ိုယ်တ ိုငဝ်ယ်ယူန ိုငရ်ေ/်က ိုယ်တ ိုငအ်သ ိုေးပပြုရေအ်တွက်  ေေ်းစစ်မှုက ို 

စ စဥ် ာေးပါသည်။ ပါဝငဆ်သာ စစ်ဆ ေးမှုနစ်ှခိုသည် အကက ပပြု ာေးဆသာ 

အသ ိုေးပပြုမှုက ို ပပ ေးဆပမာက်ဆအာငပ်ပြုလိုပ်ရေ ်တစ်ဦေးချငေ်းစ က ို ခွင ပ်ပြုသည်။ 

စစ်ဆ ေးမှုရလဒမ်ျ ေးမှ  ပ ိုေးဆတွျှို့ ပြေစ်လ င ်မည်သ ို  ပြေစ်မည်နည်ေး။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် စစ်ဆ ေးမှုပ ိုေးဆတွှေ့ ပ စ်ပါက၊ ဤကတ်၏ အပခာေးတစ် က်ရှ  

လင ခ််မှတစ် င  ်သင ရ်လဒမ်ျာေးက ို တငပ်ပရေ ်အဆသအချာပပြုလိုပ်ပါ။ 

ဆောက် ပ်လမ်ေးညွှေခ်ျက်အတွက်၊ healthvermont.gov/covid19positive 

တငွ ်သ ွေးဆရ က် ကည ရ်ှုပါ။ 

BinaxNOW COVID-19 အန်တဂီျင ်က ိုယ်တ ိုငစ်စ်ဆ ေးမှုအဆ က ငေ်း 

ပ ိုမ ိုဆလ လ ရန်၊ bit.ly/33uB6Tv သ ွေးဆရ က် ကည ရ်ှုပါ။ 


