
  خود توسط تست توانمی چگونه
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 1 مرحله
 . کنید دریافت تست ساحه از را تست

 2 مرحله
 . کنید مرور را تست با مرتبط هایطرزالعمل  همه

 3 مرحله
 منتظر دقیقه 30 الی 15 و دهید انجام ساحه از خارج را تست
 . باشید خود نتایج

 4 مرحله
 و بدهید راپور را نتایج healthvermont.gov/reportresults در

 . کنید مکمل را خالصه فورمه

. بدهید راپور را خود تست نتایج  که است مهم

  .درخواست صورت در

 

 

 لسانی  ترجمان خدمات

 شوید  تماس  در   4975-216-413-1  نمبر  با  .1

 عالمت  درخواست  صورت  در  و   6187848 پین  نمبر  .2
 کنید  وارد  را "#"  

 کنید  انتخاب  را  لسان  و  دهید  گوش  اتومات  فرمان  به  .3

 ذریعه  بعدچاشت  6 الی  صبح  8 ساعت  ز ا  عمومی،  تقاضهای  برای  
 در  حمایت support@cic-health.comیا  3029-380 (877)   با  تماس 

 . است  دسترس 

mailto:support@cic-health.com
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 متداول  سواالت

 چیست؟  BinaxNOW™ COVID-19 جن آنتی  خود  توسط  تست 

 ایمونواسی  روش  یک  BinaxNOW COVID-19 جن آنتی  خود  توسط  تست 

 نوکلئوکپسید  پروتئین  جن آنتی  کیفی  تشخیص  برای  که  است  جانبی  جریان 

 دیگر  اپیدمیولوجیک  دالیل  یا  عالئم  بدون  یا  با  افراد  از  SARS-CoV-2 از 

 در  بیش  بار  دو  که  زمانی  در  19-کووید  عفونت  به  شدن  مشکوک  برای 

. است  شده  طراحی  ها، تست  بین  فاصله  ساعت  36 حداقل  با  روزها  سه 

 مستقیم  سواب  های نمونه  با  نسخه  بدون  منزل  در  استفاده  برای  تست  این 

 سواب  های نمونه  یا  باالتر،  یا  ساله  15 افراد  از ( نارس ) بینی  روی  پیش 

 باالتر  یا  سال  دو  افراد  از  کالنساالن  توسط  شده آوری جمع  بینی  روی  پیش 

 . است  مجاز 

 مولکولی  تست  با  BinaxNOW COVID-19 جن آنتی  خود  توسط  تست  چگونه 

 شود؟ می  مقایسه 

 مولکولی  های تست  اندازه  به  اما  هستند،  اختصاصی  بسیار  وایرس  برای  جن آنتی  های تست 

 رد  را  عفونت  منفی  نتیجه  یک  اما  است،  دقیق  احتماالا  مثبت  نتیجه  یک  یعنی . نیستند  حساس 

 . کند نمی 

 دارد؟  وجود  تست  دو  کیت  این  در  چرا 

 بین  فاصله  ساعت  36 با  روز  سه  عرض  در  بار  دو  افراد  که  زمانی  ، BinaxNOW بربنیاد 

. شود می  فعال  شخصی  استفاده / نسخه  بدون  برای  تست  این  کنند، می  تست  را  خود  تست  دو 

 . دهند  انجام  را  شده  توصیه  استفاده  تا  دهد می  اجازه  افراد  به  شده  ارائه  آزمایش  دو 

 شود؟ می  چی  باشد  مثبت  من  تست  نتیجه  اگر 

 کارت  پشت  لنک  از  را  خود  نتایج  حتماا  بود،  مثبت  تست  جواب  اگر 

 به  بیشتر،  رهنمایی  برای . دهید  راپور 

healthvermont.gov/covid19positive  کنید  مراجعه 

 BinaxNOW جن آنتی  خود  توسط  تست  درباره  اضافه  معلومات  کسب  برای 

COVID -19 ،  کنید  دیدن  سایت ویب  این  ازbit.ly/33uB6Tv 

 


