COVID-19 ምርመራዎች፡

የእርስዎ
ጥያቄዎች ፣
መልሰዋል
ምን ዓይነት የ COVID-19
ምርመራዎች አሉ?
በአሁኑ ጊዜ ኮርኖቫይረስ ካለብዎት ለመመርመር
የሚያገለግሉ ሁለት ዓይነት ምርመራዎች አሉ ፡፡
1 የ PCR ምርመራዎች በመባል የሚታወቁት የቫይራል

ሙከራዎች በጣም የተለመዱ ናቸው። እነዚህ
ምርመራዎች በጣም ስሜታዊ ናቸው እናም
አነስተኛ መጠን ያላቸውን የዘረመል ንጥረ ነገሮችን
ከቫይረሱ መለየት ይችላሉ ፡፡ እነሱ በአሁኑ ጊዜ በጣም
ትክክለኛዎቹ ምርመራዎች ናቸው እና በዋነኝነት
ምልክቶችን የያዘ ሰው በ COVID-19 ከተያዘ
ለመመርመር ያገለግላሉ ፡፡ አቅም በሚፈቅድለት ጊዜ
ሞለኪውላዊ ምርመራዎች ምልክቶች የማያስከትሉ
ሰዎችን ለመፈተንም ያገለግላሉ ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው
በምርመራ ከተገኘበት ግለሰብ የታወቀ ግንኙነት
ካሎት ወይም መደበኛ የማጣሪያ ሙከራ ሞለኪውላዊ
ሙከራን እየተጠቀመ ከሆነ ለምሳሌ ተማሪዎችን
እና ሰራተኞችን በየሳምንቱ የሚፈትሹ ኮሌጆችን
ይመለከታል ፡፡

2 አንታይጂን ምርመራዎች ፣ እንዲሁም ፈጣን

ምርመራዎች በመባልም ይታወቃሉ ፣ በጣም
የተለመዱ እየሆኑ የመጡ ሙከራዎችን ይጨምራሉ ፡
፡ እነዚህ ምርመራዎች የሚሠሩት በቫይረሱ ገጽ ላይ
የተቀመጠ ፕሮቲን የሆነውን ‹አንቲጂን› የተባለውን
በመለየት ነው ፡፡ እነሱ ከሞለኪውላዊ ሙከራዎች

የበለጠ ፈጣን እና ርካሽ ናቸው ፣ ግን እስከ አሁን
በጣም ትክክለኛ ናቸው። ለ COVID-19 አዎንታዊ እና
አመላካች ምልክቶች ሊሆኑ የሚችሉትን ለማግኘት
ብዙ ጤናማ ሰዎችን ለመፈተሽ የበለጠ ጥቅም
ላይ ይውላሉ ፡፡ በአንቲንጂን ምርመራ እንዳለቦት
ውጤት ካገኙ ውጤቱን በፒሲአር ምርመራ ማረጋገጥ
መቻልዎን ለማወቅ ዶክተርዎን ያነጋግሩ ፡፡

ፀረ እንግዳ አካል ሙከራዎች
ምንድን ናቸው?
እነሱ በጣም ተመሳሳይ ስለሆኑ ፣ ፀረ እንግዳ አካል
ሙከራዎች ብዙውን ጊዜ ግራ ተጋብተዋል አንቲጂን
ሙከራዎች ፣ ምንም እንኳን በመሠረቱ የተለያዩ
ቢሆኑም። አንቲጂን እና ፒሲአር ምርመራዎች እርስዎ
በአሁኑ ጊዜ ኢንፌክሽን ከለቦት ያሳዮታል የፀረ-አካል
ምርመራዎች በሌላ በኩል በኮሮናቫይረስ እንደተያዙ
ይነግርዎታል በፊት። ለፀረ-አካል ምርመራ ፣ ደምዎ
የሚወሰደዉ የቫይረሱ ፀረ እንግዳ አካላትን መኖር
አለመኖራቸዉን ለማየት ነዉ፡፡ ሰዉነቶፀረ እንግዳ
አካላትን ለመሥራት ሰውነትዎ ከበሽታው ከተያዘ
ከ1-3 ሳምንታት ሊወስድ ይችላል ፡፡ ፀረ እንግዳ አካላት
ምርመራዎች - በተጨማሪ የስነ-ልቦና ምርመራዎች
በመባል ይታወቃል - የሚመከሩት ያለፈው ኢንፌክሽን
ለማየት ብቻ ነዉ.
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ምን ዓይነት ምርመራ
ቢደረግብኝ ችግር አለው?
ለማይታወቁ ምርመራዎች (ምርመራ) ፣ በአካባቢዎ
በሚቀርበው ላይ በመመርኮዝ ፈጣን የአንታይን
ምርመራ ወይም የቫይራል / ፒሲአር ምርመራ
ማግኘት ይችላሉ ፡፡ ምልክቶች ካለብዎት ወይም ለ
COVID ምርመራ አድርጎ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ
ግንኙነት ካደረጉ በተጋለጡበት ጊዜ ላይ በመመርኮዝ
በትክክለኛው ጊዜ የፒ.ሲ.አር ምርመራ ሀክሞን
ያግኙ።

ክትባት ከወሰድኩ እና ከዚያ
በ COVID-19 ከተመረመርኩ
የውሸት ፖዘቲቭ ያሳያልን?
አይ። ከተፈቀዱት እና ከተመከሩት የ COVID-19
ክትባቶች መካከል የትኛውም ቢሆን የአሁኑን
በሽታ መያዙን ለመመልከት በሚያገለግሉ በቫይራል
ምርመራዎች ላይ አዎንታዊ ምርመራ እንዲያደርጉ
አያደርግም ፡፡በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ውስጥ
ክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ የትኛውም የ
COVID-19 ክትባቶች አይችሉም ፡፡
ሰውነትዎ ለክትባት የበሽታ መከላከያ ምላሽ ካዳበረ
በአንዳንዶቹ ላይ አዎንታዊ ምርመራ ማድረግ
ይችላሉ ፀረ እንግዳ አካል ሙከራዎች። የፀረ-አካል
ምርመራዎች ከዚህ በፊት በቫይረስ መያዙን እና
ከቫይረሱ በተወሰነ ደረጃ የመከላከያ አቅም ሊኖርዎት
እንደሚችል ያመለክታሉ ፡፡ ባለሙያዎች በአሁኑ
ወቅት የ COVID-19 ክትባት በፀረ ሰውነት ምርመራ
ውጤቶች ላይ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል
እየተመለከቱ ነው ፡፡

ምርመራ ማድረግ ያሳምማል?
አይ። ወደ አፍንጫው ጀርባ በጥልቀት የሚሽከረከር
እና ትንሽ ምቾት የሚያስከትል አንድ ዓይነት ምርመራ
አለ ፡፡ ኢንፌክሽኑን ለማረጋገጥ በአብዛኛው
በክሊኒኮች እና በዶክተሮች ቢሮዎች ውስጥ
ጥቅም ላይ ይውላል ፡፡ ለማይታወቅ ህመም ምርመራ
የሚያገለግሉት አብዛኛዎቹ ምርመራዎች በቀላሉ

ጥቂት ሰከንዶች የሚወስድ እና ህመም የሌለበት
የጉንጭ ወይም የአፍንጫ መታጠቢ ያስፈልጋቸዋል ፡
፡ አንዳንድ አዳዲስ ፈጣን ሙከራዎች እንኳን ወራሪ
ናቸው እና የምራቅ ናሙና ወደ ቱቦ ውስጥ መትፋት
ብቻ ይጠይቃሉ።

ምርመራው ገንዘብ
ያስወጣኛል?
በአከባቢ አስተዳደሮች እና በአጋሮቻቸው የሚሰጠው
የስምምነት ምርመራ ብዙውን ጊዜ ነፃ ነው ፡፡
አንዳንድ የግል ክሊኒኮች እና ፋርማሲዎች የበሽታ
ምልክት ላለባቸው ምርመራዎች ክፍያ ይጠይቃሉ
፣ ስለሆነም ጊዜውን አስቀድሞ መጠየቅ ጥሩ
ነው። ጥቂት የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሕመም
ማስመሰያ ምርመራን የሚሸፍኑ ስለሆነም ከኪስዎ
እንዳይከፍሉ፣ ምርመራዎ ነፃ በሚሆንበት ጣቢያ
ምርመራዎችዎን ማግኘታቸውን ያረጋግጡ ፡፡
እንዲሁም በመድኃኒት ቤት ውስጥ በቤት ውስጥ
ምርመራ ለማድረግ ከኪስዎ መክፈል ይችላሉ።

ለመፈተሽ ሪፈራል
ያስፈልገኛል?
ምልክቶች ካለብዎ ወይም በሐኪምዎ ቢሮ
በኩል ምርመራ እያደረጉ ከሆነ ኢንሹራንስዎ
ምርመራውን የሚሸፍን መሆኑን ለማረጋገጥ
ሪፈራል ያስፈልግዎታል ፡፡ ለነፃ የሙከራ ክሊኒኮች
እና በከተማዎ ወይም በክፍለ-ግዛትዎ ውስጥ
ለሚደረጉ የሙከራ ዘመቻዎች ወይም በሥራ
ቦታዎ ለሚደረገው መደበኛ ሙከራ ሪፈራል
አያስፈልግዎትም።

ምርመራውን ካደረግኩ
በኋላ ምን ያህል ጊዜ ውጤት
አገኛለሁ?
ይህ እርስዎ በሚወስዱት የምርመራ ዓይነት ላይ
የተመሠረተ ነው ፡፡ ፈጣን ምርመራዎች በጥቂት
ደቂቃዎች እስከ ጥቂት ሰዓታት ውስጥ ውጤቶችን
ያስገኛሉ ፡፡ የ PCR ምርመራዎች ለማስኬድ እስከ

COV I D - 1 9 ም ር መ ራ ዎ ች ፡ የ እ ር ስ ዎ ጥ ያ ቄ ዎ ች ፣ መ ል ሰ ዋ ል

ጥቂት ቀናት ድረስ ሊወስዱ ይችላሉ ፡፡ ውጤቶችዎ
ወዲያውኑ የማይገኙ ከሆነ፣ የምርመራ ሰራተኞች
ውጤቶችዎን እንዴት እንደሚቀበሉ መረጃ
ይሰጡዎታል እሱም በ - ኢሜል ፣ የስልክ ጥሪ
ወይም የመስመር ላይ መተላለፊያ ሊሆን ይችላል ፡
፡ ላቦራቶሪዎች ለተገኘባቸዉ ውጤቶች ቅድሚያ
ይሰጣሉ እና በተቻለ ፍጥነት ለእነዚያ ሰዎች
ለመድረስ ይሞክራሉ ፣ ስለሆነም ለማይታወቁ የስልክ
ጥሪዎች መልስ መስጠቱን ያረጋግጡ ፡፡

ውጤቴን እየተጠባበኩ እያለ
ወደ ሥራ መመለስ እችላለሁን?
ከተገኘበት ሰዉ ጋር በቅርብ ተገናኝተዋል? መልሱ
አዎ ከሆነ፣ ውጤቶችዎን እስኪጠብቁ ድረስ ለብቻዎ
መገለል አለብዎት ፡፡ መልሱ አይ ከሆነ ፣ ወደ ሥራ
ወይም ትምህርት ቤት መሄድ እና የበሽታ ምልክቶች
እስካልሆኑ ድረስ በወረርሽኙ ወቅት በሚመከረው
መደበኛ ተግባራት መቀጠል ይችላሉ ፡፡ ቀላል
ምልክቶች እንኳን እያጋጠሙዎት ከሆነ፣ ወዲያውኑ
እራስዎን ለብቻዎ በማግለል የጤና እንክብካቤ
አቅራቢዎን ማነጋገር አለብዎት። ሁላችንም እንደ
ትክክለኛ የእጅ መታጠብ ፣ አካላዊ ርቀትን እና
ጭምብልን የመለበስ እንደ ህመም ምልክቶች
በማይሰማን ጊዜም ቢሆን የየዕለት የመከላከያ
እርምጃዎችን መለማመዳችን በጣም አስፈላጊ ነው ፡
፡

የምርመራዉ ውጤቶቹ ምን
ያህል አስተማማኝ ናቸው?
ስለ ምርመራዎች አስተማማኝነት በሚደረገው
ቀጣይ ውይይት ትኩረታችንን ላለማድረግ
አስፈላጊ ነው ፡፡ ሁሉም የ COVID-19 ሙከራዎች
አዲስ ናቸው እናም 100% የሞኝ ማረጋገጫ
አይደሉም; በሙከራው ሂደት ውስጥ ስህተቶች
በተለያዩ ደረጃዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ፣ ለዚህም
ነው በሚመረመሩበት ጊዜ ሁሉንም መመሪያዎች
በጥንቃቄ መከተል ያለብዎት ፡፡ በአጠቃላይ ግን
በኤፍዲኤ የተረጋገጡ ምርመራዎች ሥራቸውን
በሚያስደንቅ ሁኔታ እየሠሩ ሲሆን ትክክለኛውን
ውጤት ሁልጊዜ ማለት ይቻላል ይሰጣሉ ፡፡
ምርመራዎች በዚህ ወረርሽኝ ውስጥ ከብዙ ቁልፍ

ስልቶች አንዱ ናቸው ፣ ለምሳሌ ጭምብልን መልበስ
እና እጅን መታጠብ - ማንም ፍጹም አይደለም ፣
ግን አንድ ላይ ተወስደዋል ፣ ቫይረሱን እንድናፈን
ይረዱናል ፡፡

የ COVID-19 ምርመራ
ለማድረግ ወዴት መሄድ
አለብኝ?
COVID-19 ምርመራዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ
በማህበረሰብ ምርመራ ጣቢያዎች ፣ በሆስፒታሎች
እና በጤና ጣቢያዎች፣ በአንዳንድ መደብሮች
እና ፋርማሲዎችም ይገኛል፡፡ ብዙ ማህበረሰቦች
በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ብቅ-ባይ የሙከራ
ክሊኒኮችንም ይሰጣሉ ፡፡ አንዳንድ አሠሪዎች እና
የኮሌጅ ካምፓሶች ለሠራተኞች እና ለተማሪዎች
የጣቢያ ማጣሪያ ምርመራ ጀምረዋል ፡፡
•

በአካባቢዎ ምን ዓይነት የመመርመሪያ
አማራጮች እንደሚኖሩ ለማወቅ፡

•

○ዶክተርዎን ወይም የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ
ቢሮን ይደውሉ

•

○“free COVID-19 testing near me (ነፃ
በአቅራቢያዬ ያለ COVID-19 ሙከራ)”
የሚለውን ቃል በመጠቀም በይነመረቡን ፈልግ

•

○በክልልዎ ወይም በክልል የጤና ክፍልዎ ድር
ጣቢያ ላይ የ COVID-19 የሙከራ መረጃን
ይፈልጉ ፡፡ ብዙ ግዛቶች አሁን በበየነ መረብ
ቀጥታ ምርመራ ለማግኘት ቅድመ-ፈቃድ
እንዲያገኙ የሚያስችልዎ የመስመር ላይ
የማጣሪያ ቅጾች አሏቸው።

•

○HHS.gov ን ይጎብኙ እና “Community Based
Testing Sites (በማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ
የምርመራ ጣቢያዎች)” ላይ ጠቅ ያድርጉ

•

○በአከባቢዎ ለሚገኝ አካባቢያዊ ፋርማሲ ወይም
ጤና ጣቢያ ይደውሉ እና ነፃ የምርመራ ጣቢያ
ለማግኘት እገዛ ይጠይቁ

•

○በአከባቢ ፋርማሲ ውስጥ መመርመሪያ ይግዙ

