ማወቅ ያለብዎት ነገር

የ COVID-19 ምርመራ
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ምርመራው እንዴት ይካሄዳል?
ምርመራ የሚፈልጉ ሰዎች በቅድሚያ የጤና አገልግሎት ሰጪያቸውን
ያገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ እንደ ትኩሳት፣ ሳል፣ ወይም የትንፋሽ እጥረት
የመሳሰሉት የ COVID-19 ምልክቶች ያለባቸው ሰዎች ቅድሚያ
ይሰጣቸዋል።

ክአገልግሎት ሰጪ ጋር መገናኘት
የCOVID-19 ምልክቶችን (ትኩሳት፣
ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት) ሰዎች በአካል
ወይም በስልክ በአገልግሎት
ሰጪያቸው አማካኝነት ይመዘናሉ።
በ Washington ግዛት Department
of Health (የጤና መምሪያ)
የምርመራ አመራር መሰረት፤ የጤና
አገልግሎት ሰጪው የምርመራውን
አስፈላጊነት ይወስናል።

የአፍንጫ ናሙና ይወሰዳል
አገልግሎት ሰጪው የCOVID-19
ምርመራ አስፈላጊ እንደሆነ ቢወስን፤
አገልግሎት ሰጪው የአፍንጫ ናሙና
ይወስዳል ወይም ታካሚው በራሱ
ናሙናውን እንዴት እንደሚወስድ ምሪት
ይሰጣል።

ናሙናው ወደ ላብራቶሪ ይላካል
የመመርመሪያው መሳሪያ ከናሙናው
ጋር ለምዘና ወደ ላብራቶሪ ይላካል።

የላብራቶሪ ውጤት ለታካሚ
ይመለሳል።
የምርመራው ውጤት ፖዘቲቭ ከሆነ፣
የምርመራ ውጤቶቹ ለ Public
Health (ማህበረሰብ ጤና) - Seattle
& King County ይገለጻሉ።
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ምርመራ የት አገኛለሁ?
በመጀመሪያ ምርመራ የሚመከረው ምልክቱ ለሚታይባቸው ሰዎች
ብቻ ነው። የ COVID-19 ምልክቶች እየታዩዎት ከሆነ፤ ምርመራውን
ማግኘት በማንነትዎ ላይ ይደገፋል። ቅድሚያ የሚሰጣቸው ቡድኖች
እንደ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎች፣ የጤና ባለሙያዎች እና
በተከማቸ ስፍራዎች በመጠለያ እና በረጅም ጊዜ የእንክብካቤ
ጣቢያ ለመሳሰሉት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ካለባቸው ከፍተኛ
ተጋላጭነት የተነሳ ለምርመራ ከሰፊው ህዝብ የተለዩ መንገዶች
አሏቸው።

የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎች
እንደ ፖሊስ እና ድንገተኛ የህክምና ሠራተኞች ያሉት የ
COVID-19 ምልክቶች የሚታይባቸው ከሆነ ከጤና
መኮንናቸው ጋር መነጋገር አለባቸው። የመጀመሪያ
ምላሽ ሰጪዎች ወደ ስራ በቶሎ እንዲመለሱ ለቀልጣፋ
ምርመራ ልዩ አደረጃጀት ይዘጋጃል።

የጤና ባለሙያዎች
የጤና ባለሙያዎች የ COVID-19 ምልክቶች
የሚታይባቸው ከሆነ ምርመራውን ሊያቀርቡላቸው
ከሚገባ የሰራተኛ ጤና አገልግሎት ወይም የጤና
እንክብካቤ ሰጪያቸው ጋር መነጋገር አለባቸው።

በተከማቹ ስፍራዎች የሚሰሩ ወይም የሚኖሩ
ሰዎች
ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው በተከማቸ
ስፍራዎች እንደ ረጅም ጊዜ የእንክብካቤ ጣቢያ
ወይም የቤት አልባዎች አገልግሎት ሰጪ ቦታዎች
ውስጥ ለሚኖሩ እና ለሚሰሩ ሰዎች የ COVID19 ምልክቶች የሚታይባቸውን ግለሰቦች
ለመርዳት ምርመራ እና ድጋፍ እንዲያገኙ የጢና
አገልገሎቶችን ሰጥተዋል።

የታመሙ ሰዎች
ከእነዚህ በአንዱም ቡድን ውስጥ ካልሆኑ እና
የ COVID-19 ምልክቶች እየታዩዎት ከሆነ፣
እባክዎ ለጤና አገልገሎት ሰጪዎ ይደውሉ።
የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ምርመራ
እያካሄደ ባይሆንም፣ ስለምልክትዎት
ሊያወያዩት ይችላሉ እንዲሁም ምርመራ እና
እንክብካቤ እንዲያገኙ ሊረዳዎት ይችላል።

ይህ ምስላዊ መረጃ የተዘጋጀው በኤፕሪል 7/2020 ነው። መረጃው
ለውጥ ሊደረግበት ይችላል። ለበለጠ መረጃ የ COVID ድረ-ገጻችንን
ይጎብኙ፡ www.kingcounty.gov/covid።”
ስለ COVID-19 ጥያቄ ካለዎት ለ King County ኮሮና ቫይረስ የጥሪ
ማዕከል ተርጓሚዎች ይገኛሉ። ተርጓሚ ካስፈለገዎት በ 206-477-3977
ይደውሉ።

