څنګه به ترسره کېږي
د

Lucira Check It

کووېډ 19-ازموینه

لومړی ګام .د ازموینې له محل څخه ازموینه ترالسه کړئ.
دویم ګام .د ازموینې اړوند ټولې الرښوونې وګورئ.
دریم ګام .ازموینه له محل څخه د باندې وکړئ او د خپلو پایلو لپاره  30دقیقې انتظار وکړئ.
څلورم ګام .په  healthvermont.gov/reportresultsخپلې پایلې راپور کړئ او لنډه فورمه
ډکه کړئ.

د خپلې ازموینې پایلې راپور کول مهم دي .ستاسو ځواب به
محرم وي.

پنځم ګام .که ستاسو د ازموینې د پایلو ثبوت ته اړتیا وي ،د ‘ ’LUCIلفظ  44544ته ټیکسټ کړئ او
مخکې الرښوونې تعقیب کړئ.

د آزموینې د ژباړل شوو الرښوونو او ښوونیزو ویډیوګانو لپاره الندې پتې ته
مراجعه وکړئ:
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails
]  QRکوډ[
د  Lucira Check Itد کووېډ 19-آزموینه له  2 AAبټریو سره راځي.
په مهربانۍ سره دغو بېټریو څخه له استفادې وروسته د جامدو توکو د ضایعاتو د
ادارې د الرښوونو مطابق بیا استفاده وکړئ یا د بیاځلې دوران په پروسه کې بل څیز
ځنې جوړ کړئ.
]لوګو[
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تکراري پوښتنې
 Lucira Check It COVID-19 Testکوم ډول ازموینه ده؟
 LAMPد مالیکولر د پراخوالي ډول دی چې په  Luciraازموینه کې ترې استفاده کیږي .د
 PCRلېب ازموینو په څیر ،د  Luciraازموینه د  2-SARS-CoVوایروس جینیتکي مواد
پراخه کوي ،په داسې حال چې ازموینه ترسره کیږي .په  PCRاو  Luciraازموینه کې چې
کوم پراخوالی رامنځته کیږي ،دا مالیکولر ازموینو ته د مثبتو نمونو د کشف فرصت ورکوي.
د دې له کبله ،د  Luciraدقیقتوب د اعلی معیار د حساسیت د لېب د  PCRد ازموینو سره د
مقایسې وړ دی.
 Lucira Check It COVID-19 Testمقایسه
له  PCRازموینې څخه څنګه کیږي؟
مالیکولر ازموینې ،لکه  PCRاو  Luciraازموینه ،د ویروس جینیتکي مواد په تکرار سره نقل
کوي ،په داسې حال کې چې د ازموینې پروسه روانه وي چې پرخوالی بلل کیږي .په دې
سره مالیکلور ازموینې دا کشف کولی شي چې آیا د یو کس  2-SARS-CoVویروس مثبت
دی ،په داسې حال کې چې د ویروس ډیر کم مقدار موجود وي.
 LUCI Passڅه شی دی؟
 LUCI Passد  Luciraیو تولید دی او دا ستاسو لپاره اسانوي چې په خپل سمارټ فون وړیا،
په ډیجیتالي توګه تایید شوی د  Luciraازموینې پایله ترالسه کړئ .زموږ د ازموینې له ترسره
کولو وروسته تاسو په اسانۍ سره “ 44544 ”LUCIته ټیکسټ کولی شئ یا له خپل فون څخه
 luci.lucirahealth.comته مراجعه وکړئ څو زموږ د  LUCIخوندي پورټل ته السرسی
ولرئ ،او بیا د خپلې پایلې د سپارلو لپاره یو څو ګامونه تعقیب کړئ.
که زما د ازموینې پایلې مثبت وي ،نو څه به کیږي؟
که ستاسو پایله مثبت وي ،دا ډاډه کوئ چې د دې کارت په بل مخ د ورکړل شوي لېنک له
الرې خپلې پایلې راپور کړئ .د اضافي الرښوونې لپاره الندې مراجعه
وکړئ healthvermont.gov/covid19positive
د  Luciraکووېډ 19-د ازموینې په اړه د نورو معلوماتو لپاره مراجعه
وکړئ checkit.lucirahealth.com
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