COVID-19 စစ်ဆ ေးမှု
Lucira Check It
ကို ဘယ်လပို ပြုလိုပ်ရမလဲ
အ

င့်် 1. စစ်ဆ

ေးသည်ဆေရာမှ စမ်ေးသပ်မှုကိုရယူပါ။

အ

င့်် 2. စစ်ဆ

ေးမှုနင
ှ ်

က်စပ်ဆသာ ညွှေက် ကာေးချက်အာေးလိုေးကို

ပပေ်လည်သိုေးသပ်ပါ။

အ

င့်် 3. ပပင်ပတွင် စစ်ဆ

ေးမှုကို လိုပ်ဆ

ာင်ပပေး သငရ
် လဒ်မျာေးအတွက် 30

မေစ်ဆစာငပ
် ါ။

အ

င့်် 4. ရလဒ်မျာေးကို healthvermont.gov/reportresults တွင် တင်ပပပပေး

ဆ ာင်အတိုတစ်ခိုကို ပ ည်စွက်ပါ။

သင့်စ
် စ်ဆ ေးမှုရလဒ်မ ေးကို တင်ပပရန် အဆရေးကကေးပါသည်။
သင်အ
့် ဆပြေကို လ ြုျှို့ ဝှက်ထ ေးပါသည်။

အ

င့်် 5. သငစ် စ်ဆ

ေးမှုရလဒ်မျာေး၏ အဆထာက်အထာေး လိုအပ်ပါက 'LUCI'

ဟူဆသာ စာလိုေးကို 44544 သို စာပိုပပေး ဆောက်ထပ် ညွှေက် ကာေးချက်မျာေးကို လိုက်ောပါ။
ဘာသာပြန်ထာားသသာ စစ်သဆားသရား ညွှနက် ကာားချက်မျာားနှင်ို့ ြချမှု
ို ို့ ဆိုငရ
် ာ
ဗီဒယ
ီ ိုမျာားအတွက် https://www.healthvermont.gov/covid19/testing#testdetails သို ဝင်
ို့ ကကညို့်ြါ
[QR ကိုဒ]်
Lucira Check It COVID-19 Test တွင် AA ဘက်ထရီ 2 လုံး ြါဝင်သည်။
အသိုားပြြုပြီားသနာက် သဒသနတရ အစိုငအ
် ခဲ စွနြ
် ို့ စ်ြစစည်ား အာဏာြိုင်
လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျာားနှငအ
်ို့ ညီ အဆိုြါ ဘက်ထရီမျာားကို ပြန်အသိုားချနင
ို သ
် အာင်
သမဟို
ို ို့ တ် တပခာားနည်ားပြငို့သ
် ိုားနင
ို သ
် အာင်လိုြ်ရန် စဉားစာားြါ။

Burmese

ဆမေးဆလ့်ရှသည့် ဆ
် မေးခွန်ေးမ ေး
Lucira Check It COVID-19 စစ်ဆ ေးမှုက ဘ အမ ြုေးအစ ေးလဲ ။
LAMP သည် Lucira စမ်ေးသပ်မတ
ှု ွငအ
် သိုေးပပြုဆသာ
ဆမာ်လကျ ေးပွာေးမျာေးပခင်ေး အမျြုေးအစာေးတစ်ခိုပ စ်သည်။ PCR
ဓာတ်ခွွဲစစ်ဆ
စစ်ဆ

ေးမှုမျာေးကွဲသိုပင်၊ Lucira စစ်ဆ

ေးမှုလပ
ို ်ဆ

ေးမှုသည်

ာင်ဆေစဉ်တွင် SARS-CoV-2

ဗိုငေး် ရပ်စ်၏မျြုေးဗဇပစစည်ေးကို ပွာေးမျာေးဆစပါသည်။ PCR နှင် Lucira
စစ်ဆ

ေးမှုတွင် ပ စ်ဆပေါ်သည် ပွာေးမျာေးမှုသည် ပိုေးရှဆသာေမူောမျာေးကို

ရှာဆ ွရေ် ဆမာ်လကျ ေးစမ်ေးသပ်မှုမျာေးကို ခွငပ် ပြုပါသည်။ ရလဒ်အဆေပ င၊်
Lucira ၏တကျမှုသည် အာရို ခနင
ို စ
် ွမေး် အပမင်

ိုေးဓာတ်ခွွဲခေ်ေး PCR

စမ်ေးသပ်မှုတစ်ခိုနင
ှ ် နှုင်ေးယှဉ်ပါသည်။
Lucira Check It COVID-19 စစ်ဆ ေးမှုကို
PCR စစ်ဆ ေးမှုနင
ှ ့်် ဘယ်လ
် န
ို င်
ှု ေးယှဉ်ပါသလဲ။
PCR နှင် Lucira ၏စစ်ဆမေးမှုကွဲသိုဆသာ ဆမာ်လကျ ေးစစ်ဆ
ပွာေးမျာေးပခင်ေးဟိုဆခေါ်ဆသာ စစ်ဆ

ေးမှုလပ
ို ်ငေ်ေးစဥ်ကို လိုပဆ
်

ေးမှုမျာေးသည်
ာင်ဆေစဉ်တွင်

ဗိုငေး် ရပ်စ်၏မျြုေးရို ေးဗဇပစစည်ေးကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကူေးယူပါသည်။ ၎င်ေးသည်
ဗိုငေး် ရပ်စ်အေည်ေးငယ်သာရှဆေချေ်တွင် တစ်စတ
ို စ်ဦေးသည် SARS-CoV-2
ဗိုငေး် ရပ်စ်အတွက် ပိုေးရှ၊မရှ စစ်ဆ

ေးရေ် ဆမာ်လကျ ေးစစ်ဆ

ေးမှုမျာေးကို

ခွငပ် ပြုဆပေးပါသည်။
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LUCI Pass ကဘ လဲ။
LUCI Pass သည် စစ်ဆ

ေးထာေးဆသာ Lucira စစ်ဆ

ေးမှုရလဒ်ကို

သငစ
် မတ် ိုေေး် ဆပေါ်တွင် အခမွဲဒစ်ဂျစ်တယ်စေစ်ပ င်
လွယ်လယ
ွ ်ကူကူရရှရေ်အတွက် Lucira ၏ ထိုတ်ကေ
ို တ
် စ်ခိုပ စ်ပါသည်။
ကျွနပ
်ို ်တ၏စစ်
ို
ဆ

ေးမှုကခ
ို ယူပပေးဆောက်၊ သင်သည် 44544 သို "LUCI"

ဟို ရို ေးရို ေးဆလေးစာပိုပါ သိုမဟိုတ် ကျွနပ
်ို ်တို၏လိုပခြုဆသာ LUCI
ဆပေါ်တယ်ကိုဝင်ဆရာက်ရေ် သင် ိုေေး် မှတ

င် luci.lucirahealth.com

သိုဝင်ပပေးဆောက် သငရ
် လဒ်ကိုတင်ပပရေ် အ
လိုက်ောသင်လပ
ို ်ဆ
စစ်ဆ

ငအ
် ေည်ေးငယ်ကို

ာင်ပါ။

ေးမှုရလဒ်မ ေးမှ ပိုေးဆတွျှို့ ပြေစ်လ င် မည်သပြေစ်
ို ့် မည်နည်ေး။

အကယ်၍ သင်သည် စစ်ဆ

ေးမှုပိုေးဆတွွေ့ ပ စ်ပါက၊ ဤကတ်၏

အပခာေးတစ် က်ရှ လငခ
် ်မှတစ်

င် သငရ
် လဒ်မျာေးကို တင်ပပရေ်

အဆသအချာပပြုလိုပပ
် ါ။ ဆောက်ထပ်လမ်ေးညွှေခ
် ျက်အတွက်၊
healthvermont.gov/covid19positive တွင် သွ ေးဆရ က်ကကည့် ်ရှုပါ။
Lucira COVID-19 စစ်ဆ

ေးမှုအဆကက င်ေး ဆန က်ထပ်

ဆလ့်လ ရန်checkit.lucirahealth.com တွင် သွ ေးဆရ က်ကကည့် ်ရှုပါ။
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