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   کرد  تطبیق   باید چگونه

Lucira Check It 

 19-کووید تست

 . کنید  دریافت  تست ساحه از را تست . 1 مرحله

 . کنید مرور را تست  با مرتبط هایطرزالعمل همه. 2 مرحله

 . باشید خود  نتایج منتظر دقیقه 30 و دهید  انجام ساحه از خارج را تست . 3 مرحله

  بدهید  راپور را نتایج healthvermont.gov/reportresults در. 4 مرحله

 . کنید مکمل را خالصه فورمه و

 

.  بدهید  راپور را خود تست نتایج   که است مهم

 .درخواست صورت در

 

 44544 نمبر به" LUCI" کلمه با است، ضروری  تست نتایج سند اگر .5 مرحله

 . کنید  دنبال را بعدی هایطرزالعمل و دهید پیام

 های تست و ویدیوهای تعلیمی به  برای ترجمان طرزالعمل
19/testing#testdetails-https://www.healthvermont.gov/covid 

 مراجعه کنید 
 

 

 است.   Lucira Check It 19-ید همراه تست کوو AA  یبتر 2

مطابق با    یا یداستفاده کن یگری مقصود د ی بعد از استفاده، برا لطفا  

 . یددفع کن  یجامد مقامات محل یهازباله  یاتهدا

 

 
 

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


 

Dari 3/01/2022 

 

 متداول  سواالت
 است؟  تستی نوع چه  Lucira Check It 19-کووید تست

LAMP تست در  که است مولکولی تقویت نوع یک  Lucira مانند. شودمی استفاده  

  را SARS-CoV-2 وایرس  جنتیکی مواد Lucira تست ،PCR البراتواری  هایتست 

  رخ Lucira تست  و PCR در که تقویتی. کندمی  تقویت  تست انجام هنگام در

  در. دهند  تشخیص  را مثبت هاینمونه دهدمی امکان مولکولی هایتست  به  دهدمی

  حساسیت بلندترین  با البراتواری PCR هایتست  از یکی با  Lucira دقت  نتیجه،

 . است مقایسه قابل

   توان می را  Lucira Check It 19-کووید تست طور چی

 کرد؟ مقایسه PCR تست با

  و بارها را وایرس  جنتیکی مواد ، Lucira تست و PCR مانند  مولکولی، هایتست 

.  شودمی  انجام کنندهتقویت   نام به پروسس در تست که حالی در  کنند،می کاپی بارها

 وایرس از کمی مقدار فقط که وقتی تا دهدمی اجازه مولکولی هایتست   به این

  SARS-CoV-2 وایرس به شخص  بودن مصاب آیا که دهند تشخیص  دارد،  وجود

 . خیر یا است  مثبت

LUCI Pass   چیست؟ 

LUCI Pass  محصول یک Lucira تست  آن ذریعه توانید می راحتی به که است  

.  کنید دریافت شما هوشمند   تلیفون در را  Lucira تست شده تایید دیجیتالی و رایگان

 تلیفون  در یا  کنید پیام 44544 به را« LUCI» کلمه کافیست ما، تست  انجام از پس

  پیدا  دسترسی ما LUCI  امن پورتال به  تا بروید   luci.lucirahealth.com به خود

 . کنید دنبال نتیجه ارسال برای را مرحله چند سپس و  کنید

 شود؟می  چی باشد مثبت من تست  نتیجه اگر

.  دهید راپور کارت عقب  لنک از را خود  نتایج  حتما   تست،  بودن مثبت  صورت در

  کنید مراجعه لطفا    بیشتر رهنمایی برای

 healthvermont.gov/covid19positiveبه

  سایتویب   این از  ،Lucira 19-کووید تست درباره اضافه معلومات کسب برای 

 checkit.lucirahealth.comکنید دیدن


