ဖ

ော်ပြြါ

Intrivo On/Go COVID-19
အနော်တဂ
ီ ျငော် ကယ
ို တ
ော် င
ို စ
ော် စော်ြစစည်းော် ကို
ငော်သညော် နညော််းလမော််း

လိုြဖ
ော်
အ

ငော် 1. စစ်ဆ

ေးသည်ဆေရာမှ စမ်ေးသပ်မှုကိုရယူပါ။

အ

ငော် 2. စစ်ဆ

ေးမှုနှင်

က်စပ်ဆသာ ညွှေ်ကကာေးချက်အာေးလိုေးကို ပပေ်လည်

သိုေးသပ်ပါ။

အ

ငော် 3. ပပင်ပတွင် စစ်ဆ

ေးမှုကို လိုပ်ဆ

ာင်ပပေး သင်ရလဒ်မျာေးအတွက်

10-15 မေစ်ဆစာင်ပါ။

အ

ငော် 4. ရလဒ်မျာေးကို healthvermont.gov/reportresults တွင်
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အ

ငော် 5. သင်၏ စစ်ဆ

ေးမှုရလဒ်မျာေး၏ အဆထာက်အထာေးကို လိုအပ်ပါက၊ On/Go
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ဘာသာပပေ်
ညွှေ်ပပမှု

ိုထာေးဆသာ စစ်ဆ

ေးမှုရလဒ်မျာေးကို တင်ပပရေ် အဆရေးကကေးပါသည်။

ေးပခင်ေး ညွှေ်ကကာေးချက်မျာေးနှင်

င
ို ်ရာ ဗဒယိုမျာေးအတွက်၊ ဆ ာ်ပပပါထ သွာေးဆရာက်ပါ

www.healthvermont.gov/covid-19/testing

အဖမ်းမျ ်းဖမ်းခွနော််းမျ ်း
Intrivo On/Go COVID-19 အနော်တီဂျငော် ကိုယော်တိုငော်စစော်ြစစညော််းကို လိုြော်ဖ

ငော်သညော် နညော််းလမော််း

ိုတ

ဘ ြါလဲ။
Intrivo On/Go COVID-19 အေ်တဂျင် (ဆရာဂါပ စ်ဆစဆသာ ကိုယ်တွငေး် ပစစည်ေး/ပဋဓာတ်) ကိုယ်တိုင်
စစ်ဆ

ေးမှုသည် စစ်ဆ

စစ်ဆ

ေးထာေးသည် ဆရာဂါလကခဏာရှသူမျာေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် မရှသူမျာေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် COVID-19 ကူေးစက်မှုကို

ေးမှုမျာေးကကာေး အေည်ေး

သသယပ စ်ဆစဆသာ အပခာေးကူေးစက်ဆရာဂါ

ိုေး 36 ောရပခာေး၍ သိုေးရက်ဆကျာ်အတွင်ေး နှစ်ကကမ်
ိုင်ရာ အဆကကာင်ေးရင်ေးမျာေး နှငပတ်
်
သက်ပပေး တစ်ဥေး

တစ်ဆယာက်ထမှရဆသာ SARS-CoV-2 မှ nucleocapsid (နျျူကလယို ကပ်စစ်) ပရိုတင်ေး အေ်တဂျင်၏
အရည်အဆသွေးအရ ရှာဆ ွသရှမှုအတွက် ရည်ရွယ်ထာေးဆသာ သမာေးရိုေးကျမဟိုတ်ဘဲ အစို ထည်စဉ်ေးစာေး
ထာေးသည် ပရိုတင်ေး ကိုယ်ခအာေးစစ်ဆ

ေးမှုတစ်ခို ပ စ်သည်။ ဤစစ်ဆ

ေးမှုသည် အသက် 14 နှစ်နှင်

အထက် လူတစ်ဦေးချင်ေးထမှ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အသက်နှစ်နှစ်နှင်အထက် လူတစ်ဦေးချင်ေးစထမှ လူကကေး
တစ်ဆယာက်က အဆရှှေ့ဘက်နှာဆခါင်ေး (နှာဆခါင်ေး)တွင် ဆ

ေးညွှေ်ေးမလိုအပ်ဘဲ တိုို့ တ်ေမူောကို

ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက် ရယူရေ် အမ်သိုေးအတွက် ခွင်ပပြုထာေးပါသည်။
COVID-19 အနော်တီဂျငော် ကိုယော်တိုငော်စစော်ဖ

်းမှုသညော် ဖမ ော်လီကျ ်းစစော်ဖ

အေ်တဂျင် (ဆရာဂါပ စ်ဆစဆသာ ကိုယ်တွင်ေးပစစည်ေး/ပဋဓာတ်) စစ်ဆ
အထူေးသေးသေို့်ပ စ်ဆသာ်လည်ေး ဆမာ်လကျျူလာစစ်ဆ
ိုလိုသည်မှာ စစ်ဆ

်းမှုနှငော် မညော်သိုို့ နှုင်းော် ယှဉော် သနညော််း။
ေးမှုမျာေးသည် ဗိုင်ေးရပ်စ်အတွက်

ေးမှုမျာေးဆလာက် အနိုစတ်ကျမှု မရှပါ။

ေးမှုပိုေးဆတွှေ့ရလဒ်သည် တကျရေ် အလာေးအလာ ရှဆသာ်လည်ေး စစ်ဆ

ေးမှု

ပိုေးမဆတွှေ့ရလဒ်သည် ကူေးစက်မှုမရှဟို မဆပပာနိုငပ
် ါဟူ၍ ပ စ်သည်။
ကျွနော်ိုြော်ရဲဲ့စစော်ဖ

်းမှုက ဘယော်အချနော်မှ သကော်တမော််းကိုနော်မှ ြါလဲ။ လက်ရှတွင်၊ စစ်ဆ

ဘူေးဆပေါ်တွင် ပိုနှပ်ထာေးဆသာလ၏ ဆောက်

ေးမှုသည် သင်၏

ိုေးရက်စွဲတွင် သက်တမ်ေးကိုေ်ပါသည် (တစ်ေည်ေးအာေးပ င်

ဇေ်ေဝါရ 2022 သည် ဇေ်ေဝါရလ 31 ရက်၊ 2022 ကို

ိုလိုပါသည်)။ သရ
ိုို့ ာတွင်၊ အေေးကပ်ဆလလာမှုမျာေး

လိုပ်ပပေးဆောက် FDA သည် On/Go ကဲသိုို့ဆသာ EUA ဆအာက်ရှ ဆ
ပတ်သက်၍ လည်ပတ်ဆေဆသာ သက်တမ်ေး ကိုေ်

ေးဘက်

ိုင်ရာထိုတ်ကိုေ်မျာေးနှင်

ိုေးမှု ထပ်တိုေးပခင်ေးမျာေးကို ခွင်ပပြုဆပေးပါသည်။

ဆောက်ထပ် အဆသေးစတ်အချက်မျာေးအတွက် ဤဝဘ်

ိုက်ထ သွာေးဆရာက်ကာ ထပ်တိုေးပခင်ေးမျာေး၏

စာရင်ေးအပပည်အစိုကို ကကည်ပါ www.letsongo.com/product-updates
စမော််းသြော်ြစစညော််းတစော်စိုမှ ဘ ဖ က ငော် စမော််းသြော်မှု နှစော်ခို ရှဖနသလဲ။ On/Go အရ၊ လူမျာေးသည် စစ်ဆ
နှစ်ခိုကကာေးတွင် အေည်ေး

ေးမှု

ိုေး 24 ောရ (48 ောရထက် မပိုပါ) ပခာေးပပေး သိုေးရက်ဆကျာ်တွင် မမကိုယ်ကို

နှစ်ကကမ်စမ်ေးသပ်ဆသာအခါတွင် ဆကာင်တာမှကယ
ို ်တိုင်ဝယ်ယူနိုင်ရေ်/ကိုယ်တိုင် အသိုေးပပြုရေ်အတွက်
ေ်ေးစစ်မှုကို စစဥ်ထာေးပါသည်။ ပါဝင်ဆသာ စစ်ဆ

ေးမှုနှစ်ခိုသည် အကကပပြုထာေးဆသာ အသိုေးပပြုမှုကို

ပပေးဆပမာက်ဆအာင်ပပြုလိုပ်ရေ် တစ်ဦေးချင်ေးစကို ခွင်ပပြုသည်။
စစော်ဖ

်းမှုရလဒော်မျ ်းမှ ြို်းဖတွဲ့ ပ စော်လျှငော် မညော်သိုို့ပ စော်မညော်နညော််း။ အကယ်၍ သင်သည် စစ်ဆ

ပ စ်ပါက၊ ဤကတ်၏ အပခာေးတစ် က်ရှ လင်ခ်မှတစ်
ပပြုလိုပ်ပါ။ ထပ်ဆ

ေးမှုပိုေးဆတွှေ့

င် သင်ရလဒ်မျာေးကို တင်ပပရေ် အဆသအချာ

ာင်ေးလမ်ေးညွှေ်မှုအတွက်၊ သွာေးဆရာက်ရေ် healthvermont.gov/covid19positive

Intrivo On/GO COVID-19 အေ်တဂျင် ကိုယ်တိုင်စစ်ပစစည်ေးအဆကကာင်ေး
ပိုမိုဆလလာရေ်အတွက်၊ ဆ ာ်ပပပါထ သွာေးဆရာက်ပါ www.letsongo.com/faq
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