
ការធ វ្ ើធេស្ត រកធេធោគ COVID-19 ឆ្ន ាំ 2022 ធៅកន ុងបណ្តត សាលារដ្ឋ Maine 

ព័េ៌មានមាតាបិតាស្ិស្ស/បុគគលិកសាលាស្ម្រមាប់ឧបករណ៍ធ វ្ ើធេស្ត ធៅផ្ទះ  

សាលារបស់ខ្ញ ុំបានផ្តល់ឱ្យខ្ញ ុំនូវឧបករណ៍ធ វ្ ើធេសត រកធេធោគ COVID19 

ធេើខ្ញ ុំអាចធ្បើធេសតទុំងធនេះធោយរធបៀបណា? 

 ិ ធ្ បធម្របប្រម្រសស់្ែដ្លសនននុេ័េស្ម្រមាប់ការធ វ្ ើធេស្ត  

1. មានធោគស្ញ្ញា ែដ្លម្រស្បនងឹធេធោគ COVID-19៖ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

2. ប ះពាលជ់ិេស្ន ិទ្ធជាេួយននកែដ្លមានផ្ទ កុធេធោគ COVID19៖ 

o ធ វ្ ើធេសត ធៅផ្ទេះធ ើេបីចូលធរៀនបនតធៅកន ញងសាលា៖ ការធ វ្ ើធេស្តជាធស្៊េរ ើ

ធលប្រស្សិ្សែដ្លេិនសនចាក់វ៉ា ក់សាាំង និងគ្មា នធោគស្ញ្ញា ធោយធម្របប្រឧប

ករណ៍ធ វ្ ើធេស្ត ធៅផ្ទះែដ្លម្រេូិ សនកាំណេថ់ាជា ការប ះពាលជ់ិេ

ស្ន ិទ្ធជាេួយនឹងននកែដ្លម្រេូិសនបញ្ញា ក់ថាមានជាំងឺ COVID-19។ 

ធេស្តទាំងធនះគួរែេម្រេូិសនម្រគប់ម្រគងធោយខ្ល នួឯង ឬម្រគប់ម្រគងធោយឪពុកមាត យ 

ឬអាណ្តពាសលេុនធពលបគុគលធ ះធៅសាលាធរៀន។ 

សូ្េទក់ទ្ងខាងសាលារបស្់ននកស្ុាំការែណ ាំជាកល់ាកន់ាំពបភាពញឹកញាប់ននការធ វ្ ើធេស្ត  

និងការោយការណល៍ទ្ធផ្លធេស្ត ។ 

o ធទេះបីជាមានការធ វ្ ើធេសត កធ៏ោយ បគុគលប េះពាល់ជេិសន ទិ្ធ ម្រេូិែេពាក់

មា ស្ស់្េម្រស្បម្រគប់ធពលធិលារយៈធពល 10 នងៃប ទ ប់ពបសនប ះពាល់នងឹជាំងឺ COVID-19 

ធៅធពលែដ្លធៅជុាំិ ធញននកដ្៏នទ្ធៅកន ុងផ្ទះ ធលប្រកែលងែេធពលកាំពងុទ្ទួ្លទនអាហារ ឬផ្កឹ។  

 

លទ្ធផ្លធេស្ត ិ ធជាមានគួរែេោយការណ៍ធៅគិលានុបោឋ កសាលា ឬបុគគលសាលា

ែដ្លសនកាំណេ់ឱ្យសនឆ្ប់តាេែដ្លអាចធ វ្ ើធៅសន។  

 

ននុិេតតាេធគ្មលការណ៍ែណ ាំរបស្់ CDC ននរដ្ឋ Maine នាំពបការោក់ខ្ល នួធៅោច់ធោយែែកពបធគ។  

o តាោងោកខ់ល នួធៅោច់ធោយឡែកពីធគ - https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectious-

disease/epi/airborne/documents/COVID-19-Isolation-Flow-Chart.pdf  

ននុិេតតាេការែណ ាំជាកញ្ចប់ធោយម្របងុម្របយេ័នធដ្ប្រេបបធា សននូិលទ្ធផ្លម្រេេឹម្រេូិ។  

រកាឧបករណ៍ធ វ្ ើធេស្តឱ្យឆ្ៃ យពបកមុារេូចៗ។  

 

ធេប្រលិ ើធដ្នូែដ្លម្រេូិនឹងធ ា្ ះធេស្ត របស្់ននកខាងធម្រកាេ 

o  វ ើធ ូូធ វ្ ើធេសត ធោយខល នួងង   CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing-

videos.html 

 

បញ្ជា ទ្ិញឧបករណ៍ធ វ្ ើធេសត ឥេគេិថ្លៃបឡនែេធទ្ៀេស្មាប់សមាជិក្គួសារធផ្េងធទ្ៀេពី្បភពទុំងធនេះ៖  

រោឋ ភសិលស្ហរដ្ឋអាធេរ ធក៖ https://www.covidtests.gov/  

គធម្រមាង ACT ននរដ្ឋ Maine៖ https://accesscovidtests.org/   



 

ស្មាប់ នូកឡ លមានធោគសញ្ជា ថ្នជុំងឺ COVID-19 

1. ធោគសញ្ជា ធកើេធែើងធៅសាលាធរៀន 

ម្របស្ិនធបប្រស្សិ្ស/បុគគលកិមានធចញធោគស្ញ្ញា ធៅសាលា េិនថាសនចាក់វ៉ា ក់សាាំង ឬេិនទន់ចាក់វ៉ា ក់សាាំង 

សូ្េធ វ្ ើធេស្ត ធៅសាលាម្របស្និធបប្រមាន។ ធទះបបជាលទ្ធផ្លនិ ធជាមានក៏ធោយ ពួកធគគួរែេធៅផ្ទះិ ធញ។ 

ការធ វ្ ើធេស្ត ធៅផ្ទះអាចធម្របប្រធពល 48 ធមា ងធម្រកាយម្របស្ិនធបប្រធោគស្ញ្ញា ធៅែេបនតធចញ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធផ្លិ ធជាមាន 

សូ្េននុិេតតាេការែណ ាំនាំពបការោកខ់្ល នួធៅោច់ធោយែែកពបធគ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធផ្លនិ ធជាមាន 

ស្សិ្ស/បុគគលិកគួរែេសាន ក់ធៅផ្ទះរហូេដ្ល់ធោគស្ញ្ញា សនសេ់ ធហប្រយពួកធគេិនធតត ខ្ល នួរយៈធពល 24 

ធមា ងធោយេនិចាាំសចធ់ម្របប្រថាន ាំបនថយម្រគនុធតត ធ ះធទ្។ 

2. ធោគសញ្ជា ធកើេធែើងធៅផ្ទេះ 

ម្របស្ិនធបប្រស្សិ្ស/បុគគលកិមានធចញធោគស្ញ្ញា ធៅផ្ទះ េិនថាសនចាក់វ៉ា ក់សាាំង ឬេិនទន់ចាក់វ៉ា ក់សាាំង 

សូ្េសាន ក់ធៅផ្ទះ ធហប្រយធម្របប្រឧបករណ៍ធេស្ត ធៅផ្ទះ។ ធទះបបជាលទ្ធផ្លនិ ធជាមានក៏ធោយ ពួកធគគួរែេសាន ក់ធៅផ្ទះ។ 

ការធ វ្ ើធេស្ត ធៅផ្ទះអាចធម្របប្រធពល 48 ធមា ងធម្រកាយម្របស្ិនធបប្រធោគស្ញ្ញា ធៅែេបនតធចញ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធផ្លិ ធជាមាន 

សូ្េននុិេតតាេការែណ ាំនាំពបការោកខ់្ល នួធៅោច់ធោយែែកពបធគ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធផ្លនិ ធជាមាន 

ស្សិ្ស/បុគគលិកគួរែេសាន ក់ធៅផ្ទះរហូេដ្ល់ធោគស្ញ្ញា សនសេ់ ធហប្រយពួកធគេិនធតត ខ្ល នួរយៈធពល 24 

ធមា ងធោយេនិចាាំសចធ់ម្របប្រថាន ាំបនថយម្រគនុធតត ធ ះធទ្។ 

3. សិសេ/បគុគលកិទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លធេសត វជិាមាន 

ម្របស្ិនធបប្រការធ វ្ ើធេស្ត រកធេធោគជាំងឺ COVID-19 ទ្ទួ្លសនលទ្ធផ្ល ិ ធជាមាន 

សូ្េននុិេតតាេការែណ ាំនាំពបការោកខ់្ល នួធៅោច់ធោយែែកពបធគ។  

o ធោលការណ៍ឡណនុូំ ុំពកីារធ វ្ ើចតាត ែីសក័ និងការោកខ់ល នួធៅោច់ធោយឡែកពីធគ - 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html 

 

ស្មាប់បគុគលឡ លជា នូកប េះពាល់ជេិសន ិទ្ធ  

1. សិសេ/បគុគលកិឡ លជា នូកប េះពាល់ជិេសន ិទ្ធជាេួយ នូកណាមាន ក់ឡ លបានធ វ្ើធេសត វជិាមានជុំងឺ COVID-19  

a. ម្រេូិធ វ្ ើធេស្ត ធៅនងៃទ្ប 5។ 

b. ការធ វ្ ើធេស្តនិ ធជាមានេិនធោះែលងបុគគលមាន ក់ពបការធ វ្ ើចតាត ែបស្័ក។ 

c. ម្របស្ិនធបប្រធោគស្ញ្ញា ធចញ សូ្េធ វ្ ើធេស្ត ឱ្យសនឆ្បត់ាេែដ្លអាចធ វ្ ើធៅសន។ ម្របស្និធបប្រលទ្ធផ្លនិ ធជាមាន 

សូ្េធ វ្ ើធេស្ដេតងធទ្ៀេកន ុងរយៈធពល 48 ធមា ង។ 

ព័េ៌មានូុំពីការធ វ្ ើធេសត ធៅផ្ទេះ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html 

d. សាន ក់ធៅផ្ទះខ្ណៈធពលែដ្ល ឈឺ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-

sick.html 

2. មាននរណាមាន ក់ធៅកន ញងផ្ទេះរបសខ្់ញ ុំបានធ វ្ ើធេសត វជិាមាន ធ ើយេនិអាចរសធ់ៅឡបកទុំង្សងុ

ពីសមាជកិ្គួសារធផ្េងធទ្ៀេបានធទ្។ 

ម្របស្ិនធបប្រស្សិ្ស/បុគគលកិគជឺាការម្របឈេេុខ្នឹងម្រគួសារជាបនតប ទ ប់៖  

a. សូ្េធ វ្ ើធេស្ត ឱ្យសនឆ្ប់តាេែដ្លអាចធ វ្ ើធៅសនម្របស្និធបប្របុគគលិក/ស្សិ្សមានធោគស្ញ្ញា ណ្តេួយននជាំងឺ 

COVID-19  

b. ធបប្រេិនមានធោគស្ញ្ញា  ម្រេូិធ វ្ ើធេស្ត ធៅនងៃទ្ប 5 កន ុងធពលស្មាជិកម្រគួសារែដ្ល

មានផ្ទ កុជាំងឺធនះសនោក់ខ្ល នួធៅោច់ធោយែែកពបធគ។  

c. បុគគលមាន ក់ៗ អាចធ វ្ ើធេស្តេតងធទ្ៀេ 5 នងៃប ទ ប់ពបបគុគលចុងធម្រកាយែដ្លមាន

ផ្ទ កុជាំងឺធនះសនបញ្ច ប់ការោក់ខ្ល នួធៅោច់ធោយែែកពបធគ។ 



ម្របស្ិនធបប្រមានននកិ ធជាមានធលប្រស្ពបមាន ក់ធៅកន ុងម្រគួសារ ម្រេូិពិធម្រគ្មះជាេួយគលិា

នុបោឋ កសាលាស្ុាំការែណ ាំនាំពបការធ វ្ ើធេស្ត ។  

d.  ការធ វ្ ើធេស្តនិ ធជាមានេិនធោះែលងបុគគលមាន ក់ពបការធ វ្ ើចតាត ែបស្័ក។  

ធោលការណ៍ឡណនុូំ ុំពកីារធ វ្ ើចតាត ែីសក័ និងការោកខ់ល នួធៅោច់ធោយឡែកពីធគ - 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html

