څه چې د کوویډ – ۱۹
ازموینې په اړه تاسو پوهیدلو ته اړتیا لرئ
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ازموینه څنګه ترسره کیږي؟
که چیری تاسو د کووید ۱۹-نښې لرئ او یا د یو چا سره ،چې کووید ۱۹-لري
نږدې اړیکه لرئ ،نو تاسو باید معاینه وکړئ .هغه خلک چې د ازموینې
غوښتونکي دي لومړی باید دوی د خپل کورني یا معالجوي ډاکټرسره اړیکه
ونیسي.

د خپل کورني یا معالجوي ډاکټرسره لیدنه
خلک د کووید ۱۹-نښو لپاره په
شخصي یا د تلیفون له الرې د کورني
یا معالجوي ډاکټر لخوا ارزیابي کیږي.
د واشنګټن د متحده ایاالتو د روغتیا
اداره د ازموینې الرښود پراساس،
کورنی یا معالجوي ډاکټر دا ټاکي چې
دغه ازموینه الزمي ده یا نه.

د پزې څخه سمپل اخیستل کیږي
که چیرې کورنی یا معالجوي ډاکټردا ټاکی
چې د کووید ۱۹-معاینې ته اړتیا شته ،نو
هغه د ناروغ د پزې څخه سمپل اخلي یا
ناروغ ته الرښوونه کوي چې څنګه د خپل
پزې څخه د ازموینه لپاره سمپل واخلي.

د پزې څخه اخیستل شوی سمپل البراتوار
ته لیږل کیږي
وروسته ،د معاینه بکسه د پزي سمپل
سره البراتوار ته لیږل کیږي ترڅو
آزموینه وشي.

د البراتوار پایله/نتیجه ناروغ ته
راستول کیږي
که چیري د ازموینې پایله مثبت وي ،د
ازموینو پایلې د عامې روغتیا اداره،
سیاټل او کینګ کاونټي ته استول کیږي.

2

څنګه کوالی شم چی آزموینه ور کړم؟
هرهغه څوک چې د کووید ۱۹-نښې لري یا د یو چا سره چې د کووید-
 ۱۹ناروغ دی ،نږدې اړیکه لري ،باید سمدالسه معاینه وشي .ستاسو د
ازموینه ترالسه کول پدې پورې اړه لري چې تاسو څوک یاست.
لومړیتوب لرونکې ډلې ،لکه د لومړنۍ مرستو ډله ،د روغتیا پاملرنې
کارکونکي ،او هغه څوک چې په ډله ایزو تاسیساتو کې لکه د استوګنې او
اوږدمهاله پاملرنې تاسیساتو کې ژوند کوي ،د لوړ خطر له امله دوی ته د
عامو خلکو په پرتله د ازموینې السرسي لپاره مختلفې الرې شتون لري.

د لومړنۍ مرستو ډلې
که چیرې د لومړنۍ مرستو ډله ،لکه د پولیس افسران او د
طبي بیړني خدماتو کارکونکي د کووید ۱۹-نښې تجربه
کوي ،نو باید د خپل روغتیایي افسر سره خبرې وکړي .د
ګړندۍ ازموینې لپاره ځانګړي چمتووالي نیول کیږي
ترڅو د لومړنۍ مرستو ډله ژر تر ژره خپل کار ته
راستنه شي.

د روغتیایی پاملرنې کارکونکي

که چیری د روغتیایي پاملرنې کارکونکي د کووید-
 ۱۹نښې تجربه کوي ،نو باید د کارمندانو د
روغتیایی خدماتو یا خپل د کورني یا معالجوي ډاکټر
سره خبرې وکړي ،ترڅو دوي ته د آزموینې زمینه
چمتو کړي.

هغه خلک چې په ډله ایزو تاسیساتو کې ژوند یا
کار ترسره کوي
هغه خلک چې د لوړخطر ډله ایزو تاسیساتو کې
ژوند یا کار ترسره کوي ،لکه اوږد مهاله د
پاملرنې تاسیسات یا د بې کوروشویو خدمتونه،
ځانګړي روغتیایي خدماتو ته الس رسی لري
چې کولی شي هغه خلکو سره مرسته وکړي کوم
چې د کووید ۱۹-نښې تجربه کوي ،او هغوی
خوندي آزموینې او مالتړ تر السه کوالی شي.
هغه خلک چې ناروغ دي
که چیری تاسو د دغو ډلو څخه نه یاست
او د کووید ۱۹-نښې تجربه کوئ یا د یو چا
سره چې کووید ۱۹-لري نږدې اړیکه لرئ،
نو مهرباني وکړئ خپل کورني یا معالجوي
ډاکټرته زنګ ووهئ .که څه هم ستاسو
کورنی یا معالجوي ډاکټرستاسو ازموینه نه
کوي ،خوهغوی کولی شي چی تاسو سره د
نښو(عالیمو) په اړه خبري وکړي او تاسو سره
د ازموینې او پاملرنې په موندلو کې مرسته
وکړي.
دا چاپي معلومات/انفوګرافیک د  ۲۰۲۰کال د می په  ۱۲نیټه کې اصالح/بیا
کتل شوی دي.
معلومات د بدلون تابع دي.
د نورو معلوماتو لپاره ،زموږ د کوویډ ویب پانه وګورئ:
.www.kingcounty.gov/covid/pashto
که تاسو د کووید ۱۹-په اړه (خپل په ژبه) پوښتنې لرئ ،د کینګ کاونټي د
کورونا ویرس اړیکي مرکز تاسو ته د ژباړه خدمات چمتو کوي.
د ترجمان/ژباړن غوښتنو لپاره 206-477- 3977 ،شمیري سره اړیکه
ونیسئ.

