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COVID-19 စစဆ် ေးမှု  

Lucira Check It 
က ို ဘယလ် ိုပပြုလိုပ်ရမလ ဲ

အ င့်် 1. စစ်ဆ ေးသည ်ဆေရာမှ စမ်ေးသပ်မှုက ိုရယူပါ။ 

အ င့်် 2. စစ်ဆ ေးမှုနငှ  ်က်စပ်ဆသာ ညွှေက်ကာေးချက်အာေးလ ိုေးက ို 

ပပေလ်ည်သ ိုေးသပ်ပါ။ 

အ င့်် 3. ပပငပ်တွင ်စစ်ဆ ေးမှုက ို လိုပ်ဆ ာငပ်ပ ေး သင ရ်လဒမ်ျာေးအတွက် 30 

မ ေစ်ဆစာင ပ်ါ။ 

အ င့်် 4. ရလဒမ်ျာေးက ို healthvermont.gov/reportresults တွင ်တငပ်ပပပ ေး 

ဆ ာငအ်တ ိုတစ်ခိုက ို ပ ည် စွက်ပါ။ 

သင့်စ်စ်ဆ ေးမှုရလဒမ်  ေးက ို တငပ်ပရန် အဆရေးကက ေးပါသည်။ 

သင့််အဆပြေက ို လ  ြု ျှို့ ဝှက်ထ ေးပါသည်။ 

 

အ င့်် 5. သင စ်စ်ဆ ေးမှုရလဒမ်ျာေး၏ အဆထာက်အထာေး လ ိုအပ်ပါက 'LUCI' 

ဟူဆသာ စာလ ိုေးက ို 44544 သ ို   စာပ ို  ပပ ေး ဆောက်ထပ် ညွှေက်ကာေးချက်မျာေးက ို လ ိုက်ောပါ။ 

ဘာသာပြနထ်ာားသသာ စစ်သဆားသရား ညွှနက်ကာားချက်မျာားနငှို့ ်ြ ို ို့ချမှုဆ ိုငရ်ာ 

ဗီဒယီ ိုမျာားအတွက် https://www.healthvermont.gov/covid-

19/testing#testdetails သ ို ို့ ဝငက်ကညို့်ြါ 

 [QR ကိုဒ]် 

Lucira Check It COVID-19 Test တွင ်AA ဘက်ထရီ 2 လ  ုံး ြါဝငသ်ည်။ 

အသ ိုားပြြုပြီားသနာက် သဒသနတရ အစ ိုငအ်ခဲ စွန ို့ြ်စ်ြစစည်ား အာဏာြ ိုင ်  

လမ်ားညွှနခ်ျက်မျာားနငှို့အ်ညီ အဆ ိုြါ ဘက်ထရီမျာားက ို ပြနအ်သ ိုားချန ိုငသ်အာင ်

သ ို ို့မဟိုတ် တပခာားနည်ားပြငို့သ် ိုားန ိုငသ်အာငလ်ိုြ်ရန ်စဉားစာားြါ။ 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails
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ဆမေးဆလ့်ရှ သည့်ဆ်မေးခန်ွေးမ  ေး 

Lucira Check It COVID-19 စစ်ဆ ေးမှုက ဘ အမ  ြုေးအစ ေးလ ဲ။ 

LAMP သည် Lucira စမ်ေးသပ်မှုတွငအ်သ ိုေးပပြုဆသာ 

ဆမာ်လ ကျ ေးပွာေးမျာေးပခငေ်း အမျ ြုေးအစာေးတစ်ခိုပ စ်သည်။ PCR 

ဓာတခ်ွွဲစစဆ် ေးမှုမျာေးကွဲ သ ို  ပင၊် Lucira စစ်ဆ ေးမှုသည ်

စစ်ဆ ေးမှုလိုပ်ဆ ာငဆ်ေစဉ်တွင ်SARS-CoV-2 

ဗ ိုငေ်းရပ်စ်၏မျ ြုေးဗ ဇပစစည်ေးက ို ပာွေးမျာေးဆစပါသည်။ PCR နငှ  ်Lucira 

စစ်ဆ ေးမှုတွင ်ပ စဆ်ပေါ်သည ် ပာွေးမျာေးမှုသည် ပ ိုေးရှ ဆသာေမေူာမျာေးက ို 

ရှာဆ ွရေ ်ဆမာလ် ကျ ေးစမ်ေးသပ်မှုမျာေးက ို ခွင ပ်ပြုပါသည်။ ရလဒအ်ဆေပ င ၊် 

Lucira ၏တ ကျမှုသည ်အာရ ိုခ န ိုငစ်ွမေ်းအပမင  ် ိုေးဓာတ်ခွွဲခေေ်း PCR 

စမ်ေးသပ်မှုတစ်ခိုနငှ  ်နှု ငေ်းယှဉ်ပါသည်။ 

Lucira Check It COVID-19 စစ်ဆ ေးမှုက ို   

PCR စစ်ဆ ေးမှုနငှ့်် ဘယ်လ် ိုနှု ငေ်းယဉှ်ပါသလ။ဲ 

PCR နငှ  ်Lucira ၏စစ်ဆမေးမှုကွဲ သ ို  ဆသာ ဆမာ်လ ကျ ေးစစ်ဆ ေးမှုမျာေးသည် 

ပွာေးမျာေးပခငေ်းဟိုဆခေါ်ဆသာ စစ်ဆ ေးမှုလိုပ်ငေေ်းစဥ်က ို လိုပဆ် ာငဆ်ေစဉ်တွင ်

ဗ ိုငေ်းရပ်စ်၏မျ ြုေးရ ိုေးဗ ဇပစစည်ေးက ို ထပ်ခါထပ်ခါ ကူေးယပူါသည်။ ၎ငေ်းသည ်

ဗ ိုငေ်းရပ်စ်အေည်ေးငယ်သာရှ ဆေချ ေတ်ွင ်တစ်စ ိုတစ်ဦေးသည် SARS-CoV-2 

ဗ ိုငေ်းရပ်စ်အတွက် ပ ိုေးရှ ၊မရှ  စစဆ် ေးရေ ်ဆမာ်လ ကျ ေးစစဆ် ေးမှုမျာေးက ို 

ခွင ပ်ပြုဆပေးပါသည်။ 
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LUCI Pass ကဘ လ။ဲ 

LUCI Pass သည် စစဆ် ေးထာေးဆသာ Lucira စစ်ဆ ေးမှုရလဒက် ို 

သင စ်မတ် ိုေေ်းဆပေါ်တွင ်အခမွဲ ဒစဂ်ျစတ်ယ်စေစ်ပ င  ်

လွယ်လယွ်ကူကူရရှ ရေအ်တွက် Lucira ၏ ထိုတ်ကိုေတ်စခ်ိုပ စ်ပါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စစဆ် ေးမှုက ိုခ ယူပပ ေးဆောက်၊ သငသ်ည် 44544 သ ို   "LUCI" 

ဟို ရ ိုေးရ ိုေးဆလေးစာပ ို  ပါ သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏လ ိုပခ ြုဆသာ LUCI 

ဆပေါ်တယ်က ိုဝငဆ်ရာက်ရေ ်သင  ်ိုေေ်းမတှ င်  luci.lucirahealth.com 

သ ို  ဝငပ်ပ ေးဆောက ်သင ရ်လဒက် ိုတငပ်ပရေ ်အ င အ်ေည်ေးငယက် ို 

လ ိုက်ောသငလ်ိုပ်ဆ ာငပ်ါ။ 

စစ်ဆ ေးမှုရလဒမ်  ေးမှ  ပ ိုေးဆတွျှို့ ပြေစ်လ င ်မည်သ ို ့်ပြေစ်မည်နည်ေး။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် စစ်ဆ ေးမှုပ ိုေးဆတွွေ့ ပ စ်ပါက၊ ဤကတ်၏ 

အပခာေးတစ် က်ရှ  လင ခ််မှတစ် င  ်သင ရ်လဒမ်ျာေးက ို တငပ်ပရေ ်

အဆသအချာပပြုလိုပပ်ါ။ ဆောက်ထပလ်မ်ေးညွှေခ်ျက်အတွက်၊ 

healthvermont.gov/covid19positive တငွ ်သ ွေးဆရ က်ကကည့််ရှုပါ။ 

Lucira COVID-19 စစဆ် ေးမှုအဆကက ငေ်း ဆန က်ထပ် 

ဆလ့်လ ရန်checkit.lucirahealth.com တငွ ်သ ွေးဆရ က်ကကည့််ရှုပါ။ 


