ប្រការដដលអ្ន កប្េូវយល់ដឹងអ្ំរ៊ី

ការត្វ ើតេស្តរិនិេយជំងឺ COVID-19
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តេើការត្វ ើតេស្តប្រប្រឹេតត

ើងយ៉ាងដូ ចតតត ច?

ប្រស្ិនតរើអ្នកមានតោគស្ញ្ញាជំងឺខូ វ ីដ១៩ COVID-19 ឬបានទាក់ទងយ៉ាងជិេស្និទធជាតួ យអ្ន ក
ណាមានក់ដដលតកើេជំងឺខូ វ ីដ១៩ COVID-19 អ្ន កគួ រដេដស្វងរកការត្វ ើតេស្ត។ អ្ន កដដលដស្វងរក
ការត្វ ើតេស្ត ជាដំរូង ប្េូវទាក់ទងតៅប្គូតរទយដដលតតើលដែទាំស្ុខភារររស្់រួកតគជាតុនស្ិន។

តៅជួរជាតួ យប្គូតរទយ
ប្គូតរទយរិនេ
ិ យអ្ន ករកតតើលតោគស្ញ្ញាខូ វ ីដ១៩
COVID-19 តាតរយ:ការជួរតុខផ្ទាល់ឬតាត
រយៈទូ រស្័រា ។ តយងតៅតាតការដែនំស្ប្មារ់ការ
ត្វ ើតេស្តស្ុខភារររស្់ប្កស្ួងស្ុខាភិបាលននរដឋ វ៉ា
ស្ុ៊ីងតតាន អ្ន កផ្តល់តស្វកតម ដែទាំស្ខ
ុ ភារ គឺជា
អ្ន កស្តប្តចថាតេើអ្នកនឹងទទួ លបានការត្វ ើតេស្តដដ
រឬអ្េ់។

ប្រតូ លយកស្ំ

៊ីេាររនធ ប្ចតុុះ

ប្រស្ិនតរើអ្នកផ្តល់តស្វកំែេ់ថាការត្វ ើ
តេស្តជំងឺ COVID-19 ប្េូវការចំបាច់តនុះ
អ្ន កផ្តល់តស្វនឹងប្រតូ លយកស្ំ េ
៊ី ាររនធ ប្ច
តុុះតនុះ ឬដែនំអ្នកជំងឺអ្ំរ៊ីរតរៀរេារស្ំ
៊ីតោយខល ួនឯង។

រញ្ជន
ូ េារស្ំ

៊ីតៅកាន់តនា ៊ីររិតោ្ន៍

ស្មាារៈស្ប្មារ់ត្វ ើតេស្តដដលមានេារស្ំ ៊ី
តនុះ ប្េូវបានរញ្ជន
ូ តៅកាន់តនា ៊ីររិតោ្ន៍
តដើតប៊ីត្វ ើការវយេនតៃ ។

លទធ ផ្លតនា ៊ីររិតោ្ន៏ប្េូវបាន
ិ
រញ្ជន
ូ តកអ្ន កជំងឺ វញ
ប្រស្ិនតរើលទធ ផ្លតេស្ត វ ិជមាមាន តនុះលទធ ផ្ល
តេស្តនឹងប្េូវោយការែ៍តៅកាន់ដផ្នក Public
Health (ស្ុខភារោធារែៈ) — ទ៊ីប្ក ុង
Seattle & King County។
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តេើត្វ ើយ៉ាងដូ ចតតត ចតទើរខ្ញំអាចទ
ទួ លការត្វ ើតេស្តបាន?
អ្ន កណាមាន ក់ ដដលមានតោគស្ញ្ញា ជំងឺខូ វ ីដ១៩ COVID19 ឬបានទាក់ទង
យ៉ា ងជិេស្ន ិទធ ជាតួ យអ្ន កណាមាន ក់ ដដលតកើេជំងឺខូ វ ីដ១៩ COVID19 គួ រដេ
ត្វ ើតេស្ត រិនិេយតតើលភាៃ ត។ វ ិ្៊ី ដដលអ្ន កអាចត្វ ើតេស្ត គឺអាប្ស្័យតៅតលើលកខ
ែៈ
ររស្់អ្ន ក។ ប្ក ុតដដលមានស្ិទធ ិតុនតគគឺ ប្ក ុតអ្ន កស្តប្រុះរនា ន់, រុគគ លិក
ដែទាំស្ុខភារ និងអ្ន កដដលរស្់តៅកនញ ង កដនៃ ងរ ួតគ្នន ដូ ចជាតៅតាតទ៊ីកដនៃ
ងប្ជកតកាននិងតៅតែឌ លស្ប្មារ់តនុស្សចស្់រស្់តៅ តោយរួ កគ្នេ់មាន
ស្ិទធ ិទទួ លការត្វ ើតេស្ត តុន តនុស្សទូ តៅតោយោររួ កតគមានហានិភ័យខព ស្់
រយនឹងឆ្ៃ ង។

ភានក់ររស្តគរគុះរឋត
ភានក់ររស្តគរគុះរឋត ដូ ចជា រុគគលិកតស្វតវជមាោគស្ត
ដផ្នកស្តគរគុះរនា ន់ ជាតដើ ត គរប៊ីប្េូវ រិ ភា កាជាតួ យតគនត ៊ី
ស្ុខាភិបាល ប្រស្ិនតរើរួកតគមានតោគស្ញ្ញាជំងឺ COVID-19។
ការតរៀរចំរតិ ស្ស្ នឹងប្េូវបានត្វ ើត ើងស្ប្មារ់ការត្វ ើតេស្ត
ភាៃតៗ តដើតប៊ីឲ្យភានក់ររស្តគរគុះរឋតអាចប្េ រ់តៅកាន់
ប្ក ុតការររ វ ិញបានភាៃតៗ។

រុគគលិកដែទាំស្ុខភារ
រុគគលិកដែទាំស្ុខភារ គរប៊ីប្េូវរិភាកាជាតួ យ ដផ្នក
តស្វដែទាំស្ុខភារររស្់និតយជិេ ឬអ្ន ក ផ្តល់ការដែ
ទាំស្ុខភារររស្់រួកតគ ប្រស្ិនតរើរួកតគមានតោគ
ស្ញ្ញាជំងឺ COVID-19 ដដលអ្ន កទាំងតនុះគរប៊ី
មានលទធ ភារអាចផ្តល់ការត្វ ើតេស្តជូន
ដល់រួកតគបាន។

តនុស្សដដលរស្់តៅ ឬត្វ ើការតៅកនញងតជឈោឋន
ប្រតូ លផ្្ ំញ
តនុស្សដដលរស្់តៅ និងត្វ ើការតៅកនញង
តជឈោឋនប្រ តូ លផ្្ំដញ ដលមានហានិភយ
័ ខព ស្់
ដូ ចជា តវជមាោានដែ ទាំរ យៈតរលដវង ឬ
តស្វស្ប្មារ់ ត នុ ស្សគ្នមនទ៊ី ជប្តក ជាតដើត
បានខិេខំផ្តល់ជូនតស្វស្ុខភារដដលអាច
ជួ យដល់ តនុ ស្សដដលមានតោគស្ញ្ញា ជំងឺ
COVID-19 ឲ្យទទួ លបានការត្វ ើតេស្ត និង
ការគ្នំប្ទ ប្រករតោយស្ុវេា ិភារ។

អ្ន កដដលឈឺ
ប្រស្ិនតរើអ្នកតិនស្ាិេតៅកនញងចំតណាតប្ក ុតទាំងតនុះតទ
ត ើយកំរុងមានតោគស្ញ្ញាជំងឺខូ វ ីដ១៩ COVID-19
ឬបានទាក់ទងយ៉ាងជិេស្និទធជាតួ យអ្ន កណាមានក់ដដល
តកើេជំងឺខូ វ ីដ ១៩ COVID-19 ស្ូតទូ រស្័រាតៅប្គូតរទយ
ររស្់អ្នកស្ិន។ តទាុះរ៊ីជាតនា ៊ីរតតើលស្ុខភារររស្់អ្នក
តិនត្វ ើតេស្តក៏តោយ ក៏តគអាចរិភាកាជាតួ យអ្ន កអ្ំ
រ៊ីតោគស្ញ្ញាររស្់អ្នកត ើយជួយអ្ន ករកកដនៃ ងត្វ ើតេស្ដ
ប្រតទាំងជួយតតើលដែអ្ន ក។

រ័េ៌មានតនុះប្េូវបានដកស្ប្តួ លត ង
ើ វ ិញតៅនែៃទ៊ី ១២ ដខឧស្ភា
ឆ្នំ ២០២០។ រ័េ៌មានអាចផ្ទៃស្់រ្របាន។
ូ
ស្ប្មារ់រ័េ៌មានរដនា ត ស្ូត
ចូ លតតើលតគ ទំរ័រ៖ https://www.kingcounty.gov/covid/khmer
ប្រស្ិនតរើអ្នកមានស្ំែួរអ្ំរ៊ីជំងឺ COVID-19 អាចដស្វងរកអ្ន ករកដប្រភាោ
បានស្ប្មារ់តជឈតែឌលផ្តលរ
់ ័េ៌មានអ្ំរ៊ី វ ីរុស្កូ រ៉ា ូណាតៅតខាន្៊ី King ។
តដើតប៊ីតស្នើស្ុំអ្នករកដប្រភាោ ស្ូតទូ រស្រា តៅតលខ 206-477-3977។

