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चरण 1 
परीक्षण स्थलमा गएर यो परीक्षण किट कलएर आउनुहोस् । 

चरण 2 
परीक्षण किटसँगै किइएिा सबै कनिेशनहरू पढ्नुहोस् । 

चरण 3 
परीक्षण स्थलभन्दा बाकहर परीक्षण गनुुहोस् र आफ्ना नकिजाहरू प्राप्त 

गनु 15 िेखि 30 कमनेट पिुनुहोस् । 

चरण 4 
नकिजाहरूिा बारेमा healthvermont.gov/reportresults मा जानिारी 

गराउनुहोस् र एउटा संकक्षप्त फाराम भनुुहोस् । 

  
 

 

भाषा अनुवाद सेवाहरू 

1. 1-413-216-4975 डायल गनुुहोस् 

2. कनिेशन किएपकि PIN नम्बर 6187848 र “#” किन्ह कथचु्नहोस् 

3. अटोमेकटि कनिेशन सुनु्नहोस् र भाषा िनौट गनुुहोस् 

 

 

सामान्य सोधपुछका लागि, कबहान 8 बजेिेखि बेलुिा 6 बजेसम्म (877) 

380-3029 वा support@cic-health.com मा सम्पिु गरेर सहायिा 

कलनुहोस् । 

तपाईंले आफ्नो परीक्षणका नततजाहरूका बारेमा जानकारी 
गराउनु जरुरी हुन्छ । तपाईंको जवाफ गोप्य रहन्छ । 

mailto:support@cic-health.com
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धेरैजसो सोगधने प्रश्नहरू 
BinaxNOW™ COVID-19 Antigen Self-Test भनेको के हो ? 

BinaxNOW COVID-19 Antigen Self-Test भनेिो लेटरल फ्लो इमु्यनोएसे 

हो जसिो उदे्दश्य िम्तीमा पकन 36 घण्टािो अन्तरालमा िीन किनमा िुई पटि 

गररएिो परीक्षणमा लक्षणहरू भएिा वा नभएिा वा अन्य महामारीजन्य 

िारणहरूले गिाु COVID-19 सङ््करमणिो शङ्का गररएिा व्यखिहरूमा फेला 

परेिो SARS-CoV-2 भाइरसबाट नू्यखियोक्याखिड प्रोकटन एखिजेनिो 

गुणात्मि पकहिान गनुु हो । यस परीक्षण किटलाई 15 वषु वा सोभन्दा बढी 

उमेरिा व्यखिहरूमा आफै आफ्नो नािबाट कलइएिो एिेररयर नेजल स्वाब वा 

िुई वषु वा सोभन्दा बढी उमेरिा व्यखिहरूमा अरू वयस्क व्यखिद्वारा 

नािबाट कलइएिो एिेररयर नेजल स्वाबिो कप्रखििनकवना नै घरमा प्रयोग गनु 

अनुमकि किइएिो ि । 

मोगलकु्यलर परीक्षणको तुलनामा BinaxNOW COVID-19 Antigen 

Self-Test कस्तो हुन्छ ? 

एखिजेन परीक्षण भाइरसिा लाकग एििमै कवकशष्ट हुन्िन् िर त्यो मोकलकु्यलर 

परीक्षण जकि सटीि हँुिैन । यसथु पोकजकटभ नकिजा आउँिा नकिजा सही 

भएिो माकनन्ि िर नेगेकटभ नकिजा आउँिा सङ््करमणलाई निानु सकिँिैन । 

यो गकटमा गकन दुईवटा परीक्षण गकटहरू हुन्छन् ? 

BinaxNOW िा अनुसार, यो परीक्षण किट माकनसहरूले िम्तीमा पकन 36 

घण्टािो अन्तरालमा िीन किनमा िुई पटि कवना कप्रखििन (ओभर-ि-

िाउिर) वा स्व-प्रयोग गनु सके्न गरी ियार गररएिो ि । समावेश गररएिा 

िुईवटा परीक्षण किटहरूिा सहायिाले व्यखिहरू कसफाररस गररएिो प्रयोग 

पूरा गनु सक्िन् । 

मेरो परीक्षणको नगतजा पोगजगटभ आएमा के िने ? 

िपाईंिो परीक्षणिो नकिजा पोकजकटभ आयो भने यस िाडुिो अिो भागमा 

भएिो कलङ्कमाफुि आफ्ना नकिजाहरूिा बारेमा जानिारी गराउन 

नकबसुनुहोस् । थप किशाकनिेशिा लाकग, यहाँ जानुहोस्: 

healthvermont.gov/covid19positive 

BinaxNOW COVID-19 Antigen Self-Test का बारेमा थप जान्न 

यहााँ जानुहोस्: bit.ly/33uB6Tv 


