ការធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគ COVID-19 ឆ្នាំ 2022 ធៅកនុងបណ្ត
ត សាលារដ្ឋ Maine
ព័េ៌មានមាតាបិតាស្ិស្ស/បុគគលិកសាលាស្ម្រមាប់ឧបករណ៍ធ្វ ើធេស្ត ធៅផ្ទះ
សាលារបស់ខ្ញុំបានផ្តល់ឱ្យខ្ញន
ុំ ូ វឧបករណ៍ធ្វ ើធេសតរកធេធោគ COVID19
ធេើខ្ញុំអាចធ្បើធេសតទុំងធនេះធោយរធបៀបណា?
ិ ធ្បធម្របម្រប្រ សស្់ែដ្លសនននុេេ
័ ស្ម្រមាប់ការធ្វ ើធេស្ត
1. មានធោគស្ញ្ញាែដ្លម្រស្បនឹងធេធោគ COVID-19៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
2. បះពាល់ជិេស្ន ិទ្ធជាេួ យនន កែដ្លមានផ្ទ ក
ុ ធេធោគ COVID19៖
o ធ្វ ើធេសតធៅផ្ទេះធ េ
ើ បីចូលធរៀនបនត ធៅកនញងសាលា៖ ការធ្វ ធើ េស្ត ជាធស្៊េ រ ើ
ធលប្រស្ស្
ិ សែដ្លេិនសនចាក់វ៉ាក់សាាំង និងគ្មានធោគស្ញ្ញាធោយធម្របឧ
ប្រ ប
ករណ៍ធ្វ ើធេស្ត ធៅផ្ទ ះែដ្លម្រេិូ សនកាំណេ់ថាជា ការបះពាល់ជិេ
ស្ន ិទ្ធជាេួ យនឹងនន កែដ្លម្រេូិសនបញ្ញាក់ថាមានជាំងឺ COVID-19។
ធេស្ត ទាំងធនះគួ រែេម្រេូិសនម្រគប់ម្រគងធោយខ្ល ួនឯង ឬម្រគប់ម្រគងធោយឪពុកមាតយ
ឬអាណ្តពាសលេុនធពលបុគគលធ ះធៅសាលាធរៀន។
ស្ូ េទក់ទ្ងខាងសាលារបស្់ននកស្ុកា
ាំ រែណ ជា
ាំ ក់លាក់នាំពបភាពញឹកញាប់ននការធ្វ ធើ េស្ត
និងការោយការណ៍លទ្ធផ្លធេស្ត ។
o ធទេះបីជាមានការធ្វ ធើ េសតក៏ធោយ បុគគលបេះពាល់ជេ
ិ សនទ្
ិ ធ ម្រេូិែេពាក់
មាស្់ស្េម្រស្បម្រគប់ធពលធិលារយៈធពល 10 នងៃ ប ទ ប់ពស
ប នបះពាល់នង
ឹ ជាំងឺ COVID-19
ធៅធពលែដ្លធៅជុាំ ិ ធញនន កដ្៏នទ្ធៅកនុងផ្ទ ះ ធលប្រកែលងែេធពលកាំពង
ុ ទ្ទ្ួ លទនអាហារ ឬផ្ឹក។
លទ្ធ ផ្លធេស្ត ិ ធជា មានគួ រែេោយការណ៍ធៅគិលានុបោឋកសាលា ឬបុគគលសាលា
ែដ្លសនកាំណេ់ឱ្យសនឆ្ប់តាេែដ្លអាចធ្វ ើធៅសន។
ននុិេត តាេធគ្មលការណ៍ែណ ាំរបស្់ CDC ននរដ្ឋ Maine នាំពបការោក់ខ្ល ួនធៅោច់ធោយែែកពបធគ។
o តាោងោក់ខល ួនធៅោច់ធោយឡែកពីធគ - https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectiousdisease/epi/airborne/documents/COVID-19-Isolation-Flow-Chart.pdf
ននុិេត តាេការែណ

ជា
ាំ កញ្ច ប់ធោយម្រប ុងម្របយ័េនធដ្ប្រេបបធា

សននូ ិលទ្ធផ្លម្រេេ
ឹ ម្រេូិ។

រកាឧបករណ៍ធ្វ ើធេស្ត ឱ្យឆ្ៃយពបកមា
ុ រេូ ចៗ។
ធេប្រល ិ ើធដ្នូ ែដ្លម្រេូិនឹងធ្ាះធេស្ត របស្់ននកខាងធម្រកាេ
o វ ើធ ូូ ធ្វ ើធេសតធោយខល ួនងង CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testingvideos.html

បញ្ជាទ្ិញឧបករណ៍ធ្វ ើធេសតឥេគិេថ្លៃបឡនែ េធទ្ៀេស្មាប់សមាជិក្គួសារធផ្េងធទ្ៀេពី្បភពទុំងធនេះ៖
រោឋភិសលស្ហរដ្ឋ អាធេរ ធក៖ https://www.covidtests.gov/
គធម្រមាង ACT ននរដ្ឋ Maine៖ https://accesscovidtests.org/

ស្មាប់ូនកឡ លមានធោគសញ្ជាថ្នជុំងឺ COVID-19
1. ធោគសញ្ជាធកើេធែើងធៅសាលាធរៀន
ម្របស្ិនធបប្រស្ស្
ិ ស/បុគគលក
ិ មានធចញធោគស្ញ្ញាធៅសាលា េិនថាសនចាក់វ៉ាក់សាាំង ឬេិនទន់ចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ
ស្ូ េធ្វ ើធេស្ត ធៅសាលាម្របស្ិនធបប្រមាន។ ធទះបបជាលទ្ធផ្លនិ ធជា មានក៏ធោយ ពួ កធគគួ រែេធៅផ្ទះ ិ ធញ។
ការធ្វ ើធេស្ត ធៅផ្ទ ះអាចធម្របប្រធពល 48 ធមាងធម្រកាយម្របស្ិនធបប្រធោគស្ញ្ញាធៅែេបនត ធចញ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធ ផ្លិ ធជា មាន
ស្ូ េននុិេត តាេការែណ ាំនព
ាំ បការោក់ខ្ល ួនធៅោច់ធោយែែកពបធគ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធផ្លនិ ធជា មាន
ស្ិស្ស/បុគគលិកគួ រែេសានក់ធៅផ្ទ ះរហូ េដ្ល់ធោគស្ញ្ញាសនសេ់ ធហប្រយពួ កធគេិនធតតខ្ល ួនរយៈធពល 24
ធមាងធោយេិនចាាំសច់ធម្របថា
ប្រ ន ប
ាំ នថ យម្រគ ុនធតតធ ះធទ្។
2. ធោគសញ្ជាធកើេធែើងធៅផ្ទេះ
ម្របស្ិនធបប្រស្ស្
ិ ស/បុគគលក
ិ មានធចញធោគស្ញ្ញាធៅផ្ទ ះ េិនថាសនចាក់វ៉ាក់សាាំង ឬេិនទន់ចាក់វ៉ាក់សាាំង
ស្ូ េសានក់ធៅផ្ទ ះ ធហប្រយធម្របឧ
ប្រ បករណ៍ធេស្ត ធៅផ្ទ ះ។ ធទះបបជាលទ្ធ ផ្លនិ ធជា មានក៏ធោយ ពួ កធគគួ រែេសានក់ធៅផ្ទ ះ។
ការធ្វ ើធេស្ត ធៅផ្ទ ះអាចធម្របប្រធពល 48 ធមាងធម្រកាយម្របស្ិនធបប្រធោគស្ញ្ញាធៅែេបនត ធចញ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធ ផ្លិ ធជា មាន
ស្ូ េននុិេត តាេការែណ ាំនព
ាំ បការោក់ខ្ល ួនធៅោច់ធោយែែកពបធគ។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធផ្លនិ ធជា មាន
ស្ិស្ស/បុគគលិកគួ រែេសានក់ធៅផ្ទ ះរហូ េដ្ល់ធោគស្ញ្ញាសនសេ់ ធហប្រយពួ កធគេិនធតតខ្ល ួនរយៈធពល 24
ធមាងធោយេិនចាាំសច់ធម្របថា
ប្រ ន ប
ាំ នថ យម្រគ ុនធតតធ ះធទ្។
3. សិសេ/បុគគលក
ិ ទ្ទ្ួ លបានលទ្ធ ផ្លធេសត វ ិជាមាន
ម្របស្ិនធបប្រការធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគជាំងឺ COVID-19 ទ្ទ្ួ លសនលទ្ធផ្ល ិ ធជា មាន
ស្ូ េននុិេត តាេការែណ ាំនព
ាំ បការោក់ខ្ល ួនធៅោច់ធោយែែកពបធគ។
o

ធោលការណ៍ឡណនុំូុំពកា
ី រធ្វ ើចតាតែីសក
័ និងការោក់ខល ួនធៅោច់ធោយឡែកពីធគ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html

ស្មាប់បគ
ុ គ លឡ លជាូន កបេះពាល់ជេ
ិ សនិទ្ធ
1. សិសេ/បុគគលក
ិ ឡ លជាូន កបេះពាល់ជេ
ិ សនិទ្ធជាេួ យូន កណាមានក់ឡ លបានធ្វ ើធេសត វ ិជាមានជុំងឺ COVID-19

a. ម្រេូិធ្វ ើធេស្ត ធៅនងៃទ្ប 5។
b. ការធ្វ ើធេស្ត និ ធជា មានេិនធោះែលងបុគគលមានក់ពកា
ប រធ្វ ើចតាតែបស្័ក។
c. ម្របស្ិនធបប្រធោគស្ញ្ញាធចញ ស្ូ េធ្វ ើធេស្ត ឱ្យសនឆ្ប់តាេែដ្លអាចធ្វ ើធៅសន។ ម្របស្ិនធបប្រលទ្ធ ផ្លនិ ធជា មាន
ស្ូ េធ្វ ើធេស្ដ េត ងធទ្ៀេកនុងរយៈធពល 48 ធមាង។
ព័េ៌មានូុំពីការធ្វ ើធេសតធៅផ្ទេះ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html

d. សានក់ធៅផ្ទះខ្ណៈធពលែដ្ល ឈឺ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-whensick.html
2. មាននរណាមានក់ធៅកនញងផ្ទេះរបស់ខ្ញបា
ុំ នធ្វ ើធេសត វ ិជាមាន ធ ើយេិនអាចរស់ធៅឡបកទុំង្ស ុង
ពីសមាជិក្គួសារធផ្េងធទ្ៀេបានធទ្។
ម្របស្ិនធបប្រស្ស្
ិ ស/បុគគលក
ិ គឺជាការម្របឈេេុខ្នឹងម្រគួសារជាបនត ប ទ ប់៖

a. ស្ូ េធ្វ ើធេស្ត ឱ្យសនឆ្ប់តាេែដ្លអាចធ្វ ើធៅសនម្របស្ិនធបប្របុគគលិក/ស្ិស្សមានធោគស្ញ្ញាណ្តេួ យននជាំងឺ
COVID-19

b. ធបប្រេិនមានធោគស្ញ្ញា ម្រេូិធ្វ ើធេស្ត ធៅនងៃទ្ប 5 កនុងធពលស្មាជិកម្រគួសារែដ្ល
មានផ្ទ ក
ុ ជាំងឺធនះសនោក់ខ្ល ួនធៅោច់ធោយែែកពបធគ។

c. បុគគលមានក់ៗអាចធ្វ ើធេស្ត េត ងធទ្ៀេ 5 នងៃប ទ ប់ពបបគ
ុ គ លចុងធម្រកាយែដ្លមាន
ផ្ទ ក
ុ ជាំងឺធនះសនបញ្ច ប់ការោក់ខ្ល ួនធៅោច់ធោយែែកពបធគ។

ម្របស្ិនធបប្រមាននន កិ ធជា មានធលប្រស្ពបមានក់ធៅកនុងម្រគួសារ ម្រេូិពិធម្រគ្មះជាេួ យគិលា
នុបោឋកសាលាស្ុាំការែណ ន
ាំ ាំពបការធ្វ ើធេស្ត ។

d. ការធ្វ ើធេស្ត និ ធជា មានេិនធោះែលងបុគគលមានក់ពកា
ប រធ្វ ើចតាតែបស្័ក។
ធោលការណ៍ឡណនុំូុំពកា
ី រធ្វ ើចតាតែីសក
័ និងការោក់ខល ួនធៅោច់ធោយឡែកពីធគ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html

