
 

इन्भिट्र ो अन/गो COVID-19 एन्िजेन स्व-परीक्षण  

गने तररका 
 

 

 

 

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 10-15 कमनेट परु्नुहोस् । 

चरण 4. नकिजाहरूिा बारेमा healthvermont.gov/reportresults 

मा जानिारी गराउनुहोस् र एउटा संकक्षप्त फाराम भनुुहोस् । 

 

चरण 5. िपाईंिो परीक्षणिो नकिजािो प्रमाण आवश्यि परेमा On/Go एप 

डाउनलोड गनुुहोस् । िपाईंले आफ्नो परीक्षणिा नकिजाहरूिा बारेमा जानिारी गराउनु 

जरुरी हुन्छ । 

 

 

तपाईकंो जवाफ गोप्य रहभछ । 

परीक्षणसम्बन्धी अनुवाि गररएिा कनिेशन िथा 

कनिेशनात्मि कभकडयोिा लाकग यहाँ जानुहोस्:  

www.healthvermont.gov/covid-19/testing 

http://www.healthvermont.gov/covid-19/testing
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बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू 
इन्भिट्र ो अन/गो COVID-19 एन्िजेन स्व-परीक्षण िनेको के हो?  

इन्न्भटर ो अन/गो COVID-19 एन्िजेन स्व-परीक्षण 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 व्यन्िहरूमा फेला परेिो SARS-CoV-2 भाइरसबाट 

नू्यन्ियोक्यान्िड प्रोकटन एन्िजेनिो गुणात्मि पकहचान गनुु हो । यस परीक्षण किटलाई 14 वरु् 

वा सोभन्दा बढी उमेरिा व्यन्िहरूमा आफै आफ्नो नािबाट कलइएिो एिेररयर नेजल स्वाब वा 

िुई वरु् वा सोभन्दा बढी उमेरिा व्यन्िहरूमा अरू वयस्क व्यन्िद्वारा नािबाट कलइएिो 

एिेररयर नेजल स्वाबिो कप्रन्ििनकवना नै घरमा प्रयोग गनु अनुमकि किइएिो छ । 

मोधिकु्यिर परीक्षणको तुिनामा COVID-19 एन्िजेन स्व-परीक्षण कस्तो हुभछ ? एन्िजेन 

परीक्षण भाइरसिा लाकग एििमै कवकशष्ट हुन्छन् िर त्यो मोकलकु्यलर परीक्षण जकि सटीि हँुिैन । 

यसथु पोकजकटभ नकिजा आउँिा नकिजा सही भएिो माकनन्छ िर नेगेकटभ नकिजा आउँिा 

सङ््करमणलाई निानु सकिँिैन । 

मेरो परीक्षणको म्याद कधहिे सधकभछ? हाल िपाईंिो बािसमा कप्रि गररएिो मकहनािो 

अन्न्तम िाररर्मा (अथाुि्, जनवरी 2022 भन्नाले जनवरी 31, 2022 बुझ्नु पछु) परीक्षणिो म्याि 

सकिन्छ । यद्यकप FDA ले EUA अन्तगुि On/Go जस्ता मेकडिल उत्पािनहरूिो सूक्ष्म अध्ययन 

गरेपकछ म्याि थप गछु ।  यो वेबसाइटमा गएर थप कववरण प्राप्त गनुुहोस् र म्याि थप गररएिो 

पूणु सूची हेनुुहोस्: www.letsongo.com/product-updates 

यो धकट्मा धकन दुईवट्ा परीक्षण धकट्हरू हुभछन् ? On/Go िा अनुसार, यो परीक्षण 

माकनसहरूले िम्तीमा पकन 24 घण्टािो अन्तरालमा (र 48 घण्टाभन्दा बढी नहुने गरी) िीन 

किनमा िुई पटि कवना कप्रन्ििन (ओभर-ि-िाउिर) वा स्व-प्रयोग गनु सके्न गरी ियार 

गररएिो छ । समावेश गररएिा िुईवटा परीक्षण किटहरूिा सहायिाले व्यन्िहरू कसफाररस 

गररएिो प्रयोग पूरा गनु सक्छन् । 

मेरो परीक्षणको नधतजा पोधजधट्ि आएमा के गने ? ि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 

िपाईं इन्न्भटर ो अन/गो COVID-19 एन्िजेन स्व-परीक्षणिा 

बारेमा थप जानिारी प्राप्त गनु चाहनुहुन्छ भने 

www.letsongo.com/faq मा जानुहोस् 

http://www.letsongo.com/product-updates
http://www.letsongo.com/faq

