چطور باید

تست خودآزمایی آنتی ژن
کوویدIntrivo On/Go 19-
را نجام داد
مرحله  .1تست را از ساحه تست دریافت کنید.

مرحله  .2همه طرزالعملهای مرتبط با تست را مرور کنید.
مرحله  .3تست را خارج از ساحه انجام دهید و  15-10دقیقه
منتظر نتایج خود باشید.
مرحله  .4در  healthvermont.gov/reportresultsنتایج
را راپور بدهید و فورمه کوتاه را مکمل کنید.

در صورت درخواست.
مرحله  .5اگر اثبات نتایج تست شما مورد ضرورت باشد ،برنامه
 On/Goرا دانلود کنید .مهم است که نتایج تست خود را راپور
بدهید.

برای دریافت راهنمایی های ترجمه شده برای تست و
فلم های آموزشی ،لطفاً مراجعه کنید به
www.healthvermont.gov/covid-19/testing

سواالت متداول
تست خودآزمایی آنتی ژن کووید Intrivo On/Go 19-چیست؟
تست خود آزمایی آنتیژن  Intrivo On/Goکووید 19-یک روش ایمونواسی
جریان جانبی است که برای تشخیص کیفی آنتیژن پروتئین نوکلئوکپسید از
 2-SARS-CoVاز افراد با یا بدون عالئم یا دالیل اپیدمیولوجیک دیگر برای
مشکوک شدن به عفونت کووید 19-در زمانی که دو بار در سه روز با حداقل
 36ساعت فاصله بین تستها باشد ،طراحی شده است .این تست برای استفاده
در منزل بدون نسخه با نمونههای سواب مستقیم پیش روی بینی (نارس) از
افراد  14ساله یا باالتر ،یا نمونههای سواب پیش روی بینی جمعآوریشده
توسط کالنساالن از افراد دو سال یا باالتر مجاز است.
چگونه تست خودآزمایی آنتی ژن کووید Intrivo On/Go 19-با تست
مولکولی مقایسه میشود؟ تستهای آنتیجن برای وایرس بسیار اختصاصی
هستند ،اما به اندازه تستهای مولکولی حساس نیستند .یعنی یک نتیجه مثبت
احتمالً دقیق است ،اما یک نتیجه منفی عفونت را رد نمیکند.
وقت تست من چی وقت منقضی میشود؟ در حال حاضر ،تست در آخرین
تاریخ ماه چاپ شده روی قطی شما منقضی می شود (یعنی جنوری 2022
یعنی  31جنوری  2022است) .با این حال ،با محصولت طبی تحت ،EUA
مانند  ،FDA ،On/Goپس از مطالعات دقیق ،تمدید انقضا رولینگ را اعطا
می کند .برای جزئیات بیشتر از این وب سایت دیدن کنید و لیست کامل برنامه
های افزودنی را مشاهده کنید www.letsongo.com/product-
updates
چرا در این بسته دو تست وجود دارد؟ بربنیاد  ،On/Goزمانی که افراد دو
بار در عرض سه روز با  24ساعت (و حداکثر  48ساعت) فاصله بین دو
تست خود را تست میکنند ،این تست برای بدون نسخه/استفاده شخصی فعال
میشود .دو آزمایش ارائه شده به افراد اجازه میدهد تا استفاده توصیه شده را
انجام دهند.
اگر نتیجه تست من مثبت باشد چی میشود؟ در صورت مثبت بودن تستً ،
حتما
نتایج خود را از لنک عقب کارت راپور دهید .برای رهنمایی بیشتر ،به
 healthvermont.gov/covid19positiveمراجعه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خودآزمایی آنتی ژن کووید19-
 ،Intrivo On/GOبه  www.letsongo.com/faqمراجعه کنید
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