
 

Nepali 

Lucira Check It  
COVID-19 Test 
कसरी प्रयोग गरे्न 
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 30 कमनेट परु्नुहोस् । 

चरण 4. नकिजाहरूिा बारेमा healthvermont.gov/reportresults मा 

जानिारी गराउनुहोस् र एउटा संकक्षप्त फाराम भनुुहोस् । 

  

चरण 5. िपाईंलाई आफ्नो परीक्षणिा नकिजाहरूिो प्रमाण आवश्यि परु् भने 

‘LUCI’ टाइप गरेर 44544 मा टेक्स्ट म्यासेज पठाउनुहोस् र थप कनिेशनहरूिो 

पालना गनुुहोस् । 

 

परीक्षणसम्बन्धी अनुवाकिि कनिेशनहरू र कनिेशनात्मि कभकियोिा लाकग 

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

जानुहोस् । 

[QR CODE] 

 

 

Lucira Check It COVID-19 Test 2 वटा AA ब्याटर ीका साथ आउँर् । 

प्रयोगपकर् िृपया स्थानीय ठोस फोहोरमैला प्राकििरणिा किशाकनिेशहरू 

अनुसार अिै िामिा लाकग उपयोग गने वा पुन: प्रयोग गने बारेमा 

सोचकवचार गनुुहोस् । 
 
 
 

तपाईलें आफ्र्नो परीक्षणका र्नततजाहरूका बारेमा जार्नकारी 

गराउरु्न जरुरी हुन्छ । तपाईकंो जवाफ गोप्य रहन्छ । 
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धेरैजसो सोतधरे्न प्रश्नहरू 
Lucira Check It COVID-19 Test कस्तो प्रकारको परीक्षण हो ? 

LAMP भनेिो एि प्रिारिो मोकलकु्यलर एम्प्लिकफिेसन हो जसलाई Lucira 

परीक्षणमा प्रयोग गररन्र् । प्रयोगशालामा गररने PCR परीक्षण जसै्त Lucira परीक्षणले 

पकन परीक्षण चकलरहँिा SARS-CoV-2 भाइरसिो आनुवंकशि ित्त्व (जेनेकटि 

मेटेररयल) बढाइकिन्र् । PCR र Lucira परीक्षणमा हुने एम्प्लिकफिेसन (बढ्ने िायु) 

ले गिाु मोकलकु्यलर परीक्षणहरूले पोकजकटभ नमुनाहरू पत्ता लगाउन सक्र्न् । 

पररणामस्वरूप, िुलना गिाु Lucira िो सटीििा सबैभन्दा सटीि माकनने 

प्रयोगशालामा गररने PCR परीक्षणसँग िुलनायोग्य हुन्र् । 

PCR परीक्षणको तुलर्नामा Lucira Check It COVID-19 Test  

कस्तो हुन्छ ? 

PCR र Lucira परीक्षण जस्ता मोकलकु्यलर परीक्षणहरूले परीक्षण चकलरहँिा 

एम्प्लिकफिेसन भकनने प्रकियामा भाइरसिो आनुवंकशि ित्त्विो प्रकिकलकप बनाउँर्न् । 

यसले गिाु मोकलकु्यलर परीक्षणहरूमा भाइरसिो थोरै मात्रा मात्र रहेिो अवस्थामा 

पकन व्यम्प्ि SARS-CoV-2 भाइरस पोकजकटभ र्न् कि रै्नन् भनेर पत्ता लगाउन 

सकिन्र् । 

LUCI Pass भरे्नको के हो ? 

LUCI Pass भनेिो िपाईंले आफ्नो स्माटुफोनमा सकजलैसँग कन:शुल्क, किकजटल 

रूपमा प्रमाकणि Lucira परीक्षणिो नकिजा प्राप्त गनु सके्न Lucira उत्पािन हो । 

परीक्षण गररसिेपकर् हाम्रो सुरकक्षि LUCI पोटुल प्रयोग गनु िपाईंले आफ्नो फोनबाट 

“LUCI” टाइप गरेर 44544 मा टेक्स्ट म्यासेज पठाउनुपने हुन्र् वा 

luci.lucirahealth.com मा जानुपने हुन्र् र त्यसपकर् िपाईंले आफ्नो नकिजा पेस 

गनुिा लाकग िेही चरणहरूिो पालना गनुुपने हुन्र् । 

मेरो परीक्षणको र्नततजा पोतजतटभ आएमा के गरे्न ?  
िपाईंिो परीक्षणिो नकिजा पोकजकटभ आयो भने यस िािुिो अिो भागमा भएिो 

कलङ्कमाफुि आफ्ना नकिजाहरूिा बारेमा जानिारी गराउन नकबसुनुहोस् । थप 

किशाकनिेशिा लाकग, िृपया यहाँ जानुहोस्: 

healthvermont.gov/covid19positive 

Lucira COVID-19 Test का बारेमा थप जान्न यहााँ जारु्नहोस्: 
checkit.lucirahealth.com 


