
 

 Pashto (Afghanistan) 

څنګه

 لومړی ګام

 د ازموینې له محل څخه ازموینه ترالسه کړئ.

 دویم ګام 

 د ازموینې اړوند ټولې الرښوونې وګورئ.

 درېیم ګام 

  30-15ازموینه له محل څخه د باندې ترسره او د خپلو پایلو لپاره 

  دقیقې انتظار وکړئ.

 څلورم ګام 

 healthvermont.gov/reportresultsپه 

  خپلې پایلې راپور کړئ او لنډه فورمه ډکه کړئ. 

د خپلې ازموینې پایلې راپور کول مهم دي. ستاسو  

  ځواب به محرم وي. 

 
 

 

 'د ژبې د ژباړې خدمات

 ته زنګ ووهئ   1-413-216-4975 .1

 شمېره او د “#” نښه درج کړئ   6187848د غوښتنې په صورت کې له ځنډ پرته د پېن   .2

 اتوماتي وینا ته غوږ کیږدئ او ژبه خوښه کړئ  .3

 
   3029- 380(  877بجو پورې )   6څخه د ماښام تر    8سهار له  د عمومي پوښتنو لپاره، د  

 ته په زنګ وهلو سره مرسته موجود وي یا په دې 

 support@cic-health.comادرس 
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 تکراري پوښتنې 

 ™ انټیجن د ځان آزموینه څه ده؟ BinaxNOW  19- د کووېډ 

™ انټیجن د ځان آزموینه د تشخیصي آلې له الرې امینو  BinaxNOW  19- د کووېډ 

څخه د نیوکلیوکاپسید پروټین انټیجن د کیفیت    SARS-CoV -2اېسی ازموینه ده چې د  

لري یا د  کشف کولو لپاره د هغه اشخاصو څخه دی چې نښې نښانې لري یا یې نه  

ناروغۍ د شک لپاره نور هغه ایپیډیمولوژیکي علتونه لري چې په تېرو    19- کووېډ 

ساعته واټن د دواړو    36دریو ورځو کې دوه ځله واکسین شوي دي او لږ تر لږه  

آزموینو ترمنځ موجود وي. دا ازموینه پرته له نسخې په کور کې د استفادې لپاره  

زې دننه )سپږمو( سواب نمونې له هغه  تصویب شوې چې پخپله به په کې د پ 

کاله یا زیات وي، یا د لوی شخص    15کسانو څخه ترالسه کیږي چې عمر یې  

لخوا د هغه کسانو څخه د پزې د داخلي سواب ترالسه شوې نمونې چې عمر یې  

 دوه کاله یا زیات وي. 

 نګه کار کوي؟ انټیجن د ځان آزموینه د مالیکلور ازموینې په نسبت څ   BinaxNOW  19- د کووېډ 

انټیجن آزموینې د وایروس لپاره ډېرې مشخصې دي، اما د مالیکولر آزموینو په څېر حساسې نه دي. دا  

 په دې مانه ده چې مثبته پایله سمه ده، اما منفي آزموینه د اخته کېدو مخنیوی نه کوي. 

 په دې کېټ کې ولې دوه ازموینې دي؟ 

ر/د ځان د استعمال لپاره هغه وخت فعاله کیږي کله چې خلک  له مخې، دا ازموینه په کاونټ   BinaxNOWد  

ساعتو وخت موجود وي. دغه    36په دریو ورځو کې دوه ځله خپله ازموینه وکړي، داسې چې ترمنځه یې د  

 دوه شاملې شوي ازموینې خلکو ته فرصت ورکوي چې وړاندیز شوی دوز بشپړ کړي. 

 یږي؟ که زما د ازموینې پایلې مثبت وي، نو څه به ک 

که ستاسو پایله مثبت وي، ډاډ ترالسه کړئ چې د دې کارت په بل مخ د ورکړل  

شوي لېنک له الرې خپلې پایلې راپور کړئ. د اضافي الرښوونې لپاره الندې  

 healthvermont.gov/covid19positiveلېنک ته مراجعه وکړئ 

انټیجن د ځان آزموینې په اړه د نورو معلوماتو لپاره مراجعه وکړئ    BinaxNOW  19- د کووېډ 
bit.ly/33uB6Tv 


