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የቤት ውስጥ የራስ ምርመራ
የ አይ ሄልዝ ኮቪድ-19 የራስ ምርመራ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል

ደረጃ 1፤ 

ቁሳቁሶችዎን ያዘጋጁ
ምርመራዎ ሚመጣው ከ፤

የ ኮቪድ-19 ምርመራ ካርድ

በመመርመሪያ ፈሳሽ 
የተሞላ ቱቦ

ባለ ጥጥ መጎርጎርያ

በምርመራው ለመቀጠል ሲዘጋጁ፤ የ 
ኮቪድ-19 የምርመራ ካርድ ፎይል ቦርሳውን 
ይክፈቱ

ደረጃ 2፤ 
ናሙናዎን ይሰብስቡ

መጎርጎርያዎን ከ ማሸጊያው ውስጥ ያውጡት የመጎርጎርያውን 
ጫፍ በ ጣትዎት አይንኩት የመጎርጎርያዎን ማሸግያ ለቡሃላ ጥቅም 
ያቆዩት

የእጎርጎርያውን ጫፍ (ብዙውን ጊዜ  የኢንች 1/2 እስከ 3/4 ድረስ) በቀስታ 
ወደ አፍንጫዎ ያስገቡ ልጆች ላይ ሲሆን ቢበዛ ሚያስገቡት የ ኢንችህ 3/4 
ድረስ ብቻ ነው፤ ይህን በሚያደርጉበት ሰአት የ ልጅዎን አናት እሚይዝሎት 
ሰው ሊያስፈልጎት ይችላል መጎርጎርያውን በ አፍንጫዎ ውስጠኛው አካል 
ላይ ብያንስ 5 ጊዜ በክበብ ዙርያ ያብሱት ውጥ እና ዘገምተኛ ይሁኑ - 
ናሙናውን ለመሰብሰብ ቢያንስ 15 ሰከንድ ይውሰዱ እና በ አፍንጫው ላይ 
የተገኘው ማንኛውንም የ አፍንጫ ፍሳሽ በተመሳሳይ መጎርጎርያ 
በመጠቀም መሰብሰብዎን ያረጋግጡ፤ ይህንኑ ሂደት በሌላኛው የ 
አፍንጫዎ ቀዳዳ ላይ ዪድገሙት

በመጎርጎርያዎ በቂ ናሙና ካልሰበሰቡ የተሳሳተ የምርመራ 
ውጤት ሊያገኙ የችላሉ

ቱቦውን ጠረጴዛ ላይ በ አቀባዊ አቅጣጫ መታ ያድርጉት እና 
ለመክፈት ትልቁን የቡርቱካናማ ክዳን ያዙሩት

የመጎርጎርያውን ጫፍ ቢያንስ 15 ጊዜ በ 
ቱቦው እታችኛው ክፍል ውስጥ ያማስሉት

በተቻለ መጠን ብዙ ናሙና ከ መጎርጎርያው ላይ ለማውጣት 
የቱቦውን ጎኖች ይጭመቁ መጎርጎርያውን ካጨመቁት በትክክል 
ለመመርመር በቂ ናሙና ላይኖር ይችላል

መጎርጎርያውን አስወጥተው ትልቁን የቡርቱካናማ ክዳን ወደ 
ቱቦው ይመልሱት መጎርጎርያውን ለመጣል ወደ ማሸግያው 
ይመልሱት
መጎርጎርያውን ለመጣል ወደ ማሸግያው ይመልሱት

ናሙናዎን ለመፈተሽ ናሙናዎ አሁን በቱቦው ውስጥ አለ፤ የቱቦውን ትንሽ ነጭ ክዳን 

በመተምዘዝ ይክፈቱት በኮቪድ-19 የፈተና ካርድ ናሙና ወደብ ላይ 3 ጠብታዎች ናሙና 

ይጨምሩ ትንሹን ነጭ ክዳንም በመመለስ ይክደኑት ውጤቱ ዝግጁ እንዲሆን 15 

ደቂቃዎችህን ይጠብቁ ናሙናዎን ወደ ናሙና ወደብ ከጨመሩ ቡሃላ ሰአት ቆጣሪዎን 

ወዲያውኑ ይጀምሩ። ውጤቱ በ 15 ደቂቃዎችህ ውስጥ ዝግጁ ይሆናል፣ እና ከ 30 

ደቂቃዎችህ ቡሃላ ጊዘው ያበቃል የምርመራው ውጤት ከ 15 ደቂቃ በፊት ወይም ከ 30 

ደቂቃ በኋላ ከተነበበ የውሸት አሉታዊ ወይም የውሸት አወንታዊ ወጤት ሊከሰት 

ይችላል

3
ደረጃ 3፤ 
ናሙናዎን ያስኬዱ 

4
ደረጃ 4፤ 
ናሙና ይጨምሩ

For more information, go to mass.gov/COVID19selftest

ውጤቶችን መተርጎም

አዎንታዊ ውጤቶች አሉታዊ ውጤቶች

የ ቲ መስመሩ ደካማ ሊሆን እንደሚችል ልብ 
ይበሉ። አዎንታዊ ውጤት ሁለቱንም ሲ መስመር 
እና ቲ መስመር ማሳየት አለበት። አዎንታዊ ውጤት 
ማለት ግለሰቡ ለ ኮቪድ-19 አዎንታዊ ነው ማለት 
ነው። ምን ማድረግ እንዳለቦት ለማወቅ ወደ 
mass.gov/COVIDselftest ይሂዱ። ስለ አዎንታዊ 
ውጤትዎ፣ በተለይም በ ኮቪድ-19 ለከባድ በሽታ 
የሚያጋልጡ የጤና ችግሮች ካሉዎት የጤና 
እንክብካቤ አቅራቢዎን ማነጋገር አለብዎት። 

አሉታዊ ውጤት የሚያሳየው የ ሲ መስመር ብቻ 
ነው።  አሉታዊ ውጤት ማለት ግለሰቡ ለኮቪድ-19 
አሉታዊ ነው ተብሎ ይታሰባል።  አሉታዊ ውጤት 
ኮቪድ-19ን ሙሉ በሙሉ አያስወግደውም። 
የኮቪድ-19 ምልክቶች ከታዩ በተለይ ኮቪድ-19 
ካለው ሰው እንደተጠጋጉ የሚያውቁ ከሆነ 
በምርመራ ቦታ ይመርመሩ ወይም ከ1-2 ቀናት 
ብኋላ ምርመራውን ይድገሙት እና የጤና 
እንክብካቤ አቅራቢዎን ያማክሩ።

ልክ ያልሆነ ውጤት፤ መስመር ክሌለ ወይም ቲ መስመር ብቻ ካለ ምርመራው በትክክል 
አልሰራም። በ አዲስ የምርመራ መሳርያ እንደገና መመርመር ያስፈልጎታል። አዲሱ ውጤትዎ 
ልክ ያልሆነ ከሆነ፤ በመመርመርያ ቦታ ይመርመሩ ወይም የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን 
ያነጋግሩ። የመመርመርያዎን መሳርያ ያስወግዱ። ምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ፣ 
የመሳርያውን ክፍሎች በቆሻሻ መጣያ ውስት ያስወግዱ። 

COVID-19 Test 15 ደቂቃዎች 3 ጠብታዎች

15 Mins

Sample Port

15 ጊዜ ያማስሉት

በዝግታ 5 
ጊዜ ይዳስሱት

እስከ 3/4 
ኢንች

በዝግታ 5 
ጊዜ ይዳስሱት

3 ጠብታዎች

15 ደቂቃዎች




