ການກວດພະຍາດ COVID-19 ດ້ ວຍຕົ ນເອງ
ການໃຊ້ ຊຸດກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງແມ່ ນເປັນວິທີທີ່ໄວ ແລະ ງ່ າຍໃນການຊອກຮູ້ ວ່ າທ່ ານເປັນພະຍາດ COVID-19 ຫື ຼ ບໍ.
ການກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງອາດຈະໄດ້ ຜົ ນບໍ່ຖືກຕ້ ອງເທ່ົ າກັ ບການກວດໂດຍຜູ້ ຊ່ ຽວຊານທີ່ໄດ້ ຮັ ບການຝຶກອົ ບຮົ ມ.
ແຕ່ ການໃຊ້ ການກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງແມ່ ນໜ
ຶ່ ງທາງເລືອກຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດໄປຫາສະຖານທີ່ກວດໄດ້ .
ຕ້ ອງແນ່ ໃຈວ່ າໄດ້ ປະຕິບັ ດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຊຸດກວດທຸ ກປະການແລ້ ວ.
ເມື່ອໃດທ່ີ ຄວນຈະໃຊ້ ການກວດພະຍາດ COVID-19 ດ້ ວຍຕົ ນເອງຂອງທ່ ານ
ກວດຕົ ນເອງກ່ ອນທີ່ຈະລວມຕົ ວກັ ບຄົ ນອື່ນຢູ່ ໃນເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະກັ ບຜູ້ ທີ່ຍັ ງບໍ່ທັ ນໄດ້ ຮັ ບການສັ ກຢາວັ ກຊີນ,
ລະບົ ບພູ ມຕ້ ານທານບົ ກພ່ ອງ ຫື ຼ ມີຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຮ້ າຍແຮງ.
ກວດຕົ ນເອງຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານມີ ອາການຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ບໍ່ສາມາດໄປຫາສະຖານທີ່ກວດໄດ້ .
ຢູ່ ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ ຫ່ າງຈາກຄົ ນອື່ນຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານເຈັບປ່ວຍ.
ສິ່ງທ່ີ ຄວນເຮັດຫັ ຼ ງຈາກການກວດພະຍາດ COVID-19 ດ້ ວຍຕົ ນເອງ

+

ຖ້ າຜົ ນກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງຂອງທ່ ານເປັນບວກ, ມັ ນໝາຍຄວາມວ່ າການກວດໄດ້ ພົ ບເຊື້ອໄວຣັ ສແລ້ ວ ແລະ
ມັ ນເປັນໄປໄດ້ ທີ່ທ່ ານຈະເປັນພະຍາດ COVID-19. ຢູ່ ເຮືອນ (ກັ ກບໍລິເວນ) ຢ່ າງໜ້ ອຍ 10 ມື້. ບາງຄົ ນທີ່ເປັນພະຍາດ
COVID-19 ຈໍາເປັນຕ້ ອງກັ ກບໍລິເວນ ເຖິງແມ່ ນວ່ າພວກເຂົາບໍ່ມີອາການກໍຕາມ.
ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັ ບການກັ ກບໍລິເວນ, ເຂ້ົ າໄປເບິ່ງ covid.ri.gov/whattodo.
ມີການປິ່ນປົ ວທ່ີ ມີປະສິດທິພາບສໍາລັ ບການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19. ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບສາມາດປິ່ນປົ ວພະຍາດ
COVID-19 ໃຫ້ ທ່ ານໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ ຜົ ນການກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງ.
ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ ອງການກວດທ່ ານອີກຄັ້ ງເພ່ື ອໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າຜົ ນການກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງຂອງທ່ ານແມ່ ນຖືກຕ້ ອງແລ້ ວ.
ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັ ບການປິ່ນປົ ວ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງ covid.ri.gov/treatment.
ໂທຫາ 911 ຫື ຼ ພາຕົ ນເອງໄປຫາໂຮງໝ
ໍ ທ່ີ ໃກ້ ທ່ີ ສຸ ດ ຖ້ າທ່ ານຄິດວ່ າທ່ ານມີເຫດສຸ ກເສີນທາງການແພດ. ນີ້ສາມາດລວມເຖິງ
ການຫາຍໃຈ, ຄວາມເຈັບປວດຕໍ່ເນື່ອງ ຫື ຼ ແໜ້ ນເອິກ, ມີຄວາມສັ ບສົ ນເກີດຂຶ້ນໃໝ່ , ບໍ່ສາມາດຕື່ນ ຫື ຼ
ຕື່ນຕົ ວຢູ່ ຕະຫຼອດເວລາ, ຫື ຼ ຮິມສົ ບ ຫື ຼ ໃບໜ້ າຟົ ກຊໍ້າ.
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ຖ້ າຜົ ນກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງຂອງທ່ ານເປັນລົ ບ, ມັ ນໝາຍຄວາມວ່ າການກວດບໍ່ພົ ບເຊື້ອໄວຣັ ສ.

• ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ເຮັດການກວດໃນຂະນະທີ່ທ່ ານມີອາການ ແລະ ປະຕິບັ ດຕາມຄໍາແນະນໍາທັ ງໝົ ດຢ່ າງລະມັ ດລະວັ ງ,
ຜົ ນກວດເປັນລົ ບ ໝາຍຄວາມວ່ າການເຈັບປ່ວຍໃນປະຈຸບັ ນຂອງທ່ ານອາດຈະບໍ່ແມ່ ນພະຍາດ COVID-19.
• ມັ ນເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັ ບຄົ ນທີ່ເປັນພະຍາດ COVID-19 ຈະໄດ້ ຮັ ບຜົ ນກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງເປັນລົ ບ. ອັ ນນີ້ເອີ້ນວ່ າ
ຜົ ນກວດເປັນລົ ບທີ່ບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງ. ທ່ ານກໍ່ອາດຈະກວດໄດ້ ຜົ ນເປັນລົ ບ
ຖ້ າຕົ ວຢ່ າງຖືກເກັບໄວເກີນໄປໃນໄລຍະການຕິດເຊື້ອຂອງທ່ ານ.

?

ຖ້ າທ່ ານຄິດວ່ າຜົ ນການກວດດ້ ວຍຕົ ນເອງຂອງທ່ ານອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ ອງ,
ທ່ ານຄວນກວດຕົ ນເອງອີກຄັ້ ງພາຍໃນສອງສາມມື້, ຢ່ າງຫນ້ ອຍ 24 ຊົ່ ວໂມງຫ່ າງຈາກການກວດແຕ່ ລະຄັ້ ງ.
ນອກນັ້ ນທ່ ານຍັ ງສາມາດໄດ້ ຮັ ບການກວດອື່ນອີກຢູ່ ສະຖານທີ່ກວດຂອງລັ ດ, ຮ້ ານຂາຍຢາທ້ ອງຖິ່ນ,
ຄລີນິກລະບົ ບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫື ຼ ໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ.
ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັ ບວິທີໄດ້ ຮັ ບການກວດຫາພະຍາດ COVID-19, ເຂົ້າໄປເບິ່ງ covid.ri.gov/testing.
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