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ឧបករណ៍ប្បមូ លសំណាកតាមផ្ទះដដើមបីដ្វ ើដតសត រកដមដោគ SARS-CoV-2
សំណួរសួ រញឹកញាប់ (FAQ)
តេើអ្វីតៅជាឧបករណ៍តេស្តប្បមូ លស្ំណាកតាមផ្ទះ?
ឧបករណ៍ដតសត ប្បមូ លសំណាកតាមផ្ទ ះអាចឱ្យអន កដ្វ ើការប្បមូ លសំណាកដៅតាមផ្ទ ះ
ទ ំងព្ីប្ចមុះ
ឺ
ឬទឹកមាត់របស់អនក ដដើមបីយកដៅដ្វ ើដតសត រក SARS-CoV-2 ដដលជាវ ីរុសបងក ឱ្យមា្ជំងកូ វ ីដ19 (COVID19)។
ដំដណើរការទ ំងដ្ះពំមមនជាការដ្វ ើដតសត តាមផ្ទ ះដទ
សំណាកដដលអន កប្បមូ លបា្ប្តូវដតបញ្ជ្
ូ
ដៅកា្់ម្ទ ីរព្ិដោ្្៍ដដើមបីដ្វ ើដតសត ។ ប្ក ុមហុ្ដ្វ ើដតសត ្ឹងផ្ដ ល់ព្័ត៌មា្ជូ ្អន កអំព្ីលទធ ផ្លដតសត ថា
វ ជ្ជមា មា្ ឬអវ ជ្ជមាមា្ដមដោគ SARS-CoV-2។
តេើខ្ញំប្េូវត្វ ើដូចតមេ ចតដើមបីទទួ លបានឧបករណ៍តនះ?
មា្ប្ក ុមហុ្ជាដប្ចើ្ដដលផ្លិតឧបករណ៍ប្បមូ លសំណាកតាមផ្ទ ះ។ អន កអាចដសន ឱ្
ើ យបុគគលិកដសវា
ដែទ ំសុខភាព្ដណនាំឧបករណ៍ដ្ះមួ យដប្គឿង
ឬចុចដលើ
In
Vitro
Diagnostics
EUAs
រ ួចទញចុះដប្កាមដៅដល់ដផ្ន កដដលមា្ោាក
“EUAs
លកខ ណៈបុគគល
សប្មាប់ការដ្វ ើដតសត ដោគវ ជ្្ិចឆ័យមូ ដលគុលរកដម
ដោគ SARS-CoV-2”
(Individual EUAs for Molecular Diagnostic Tests for SARS-CoV-2)”
ដហើយវាយពាកយ
“ប្បមូ លតាមផ្ទ ះ”
(home
collection)
ដៅកនុងប្បអប់ប្ោវប្ជាវ។
មា្ដតឧបករណ៍ប្បមូ លសំណាកដដលមា្ការអ្ុញ្ញាតព្ីរដឋ បាលអាហារ ្ិងឱ្សែ (Food and Drug
Administration,
FDA)
បុដណា
ណ ះ
ដដលប្តូវបា្ដាក់បញ្ចល
ូ ដៅកនុងបញ្មា ីដ្ះ។
ប្បសិ្ដបើអនកដប្បើប្បាស់ឧបករណ៍ដដលព្ុំមា្ដៅកនុងបញ្មា ីដ្ះ ដនាះលទធ ផ្លរបស់អនកអាច្ឹងគ្មា្ភាព្
សុប្កឹត។
ដៅដព្លអន កចូ លដៅកា្់ដវបោយត៍សប្មាប់ប្ក ុមហុ្ដ្វ ើដតសត ដដលអន កចង់បា្
អន ក្ឹងប្តូវោកសួ រ
កប្មងសំណួរប្តួ តព្ិ្ិតយមួ យចំ្ួ្។ ដដាយដផ្ែ កដលើចដមា ើយរបស់អនក អន កអាច្ឹងទទួ លបា្ការអ្ុ
ញ្ញាតឱ្យទិញឧបករណ៍ដតសត ។
ដៅកនុងករណីមួយចំ្ួ្
ដូ ចជាប្បសិ្ដបើដោគសញ្ញារបស់អនក
ប្តូវបា្ចាត់ទុកថា
្ង ្់្ងរ
ដនាះអន ក្ឹងប្តូវដណនាំឱ្យទក់ទងដៅដវជមា បណឌិតរបស់អនកជំ្ួស វ ជ្ញ។
អាប្ស័យដៅដលើប្ក ុមហុ្
អន កអាច្ឹងប្តូវរង់ចាំប្គូដព្ទយដដើមបីព្ិ្ិតយដមើលចដមា យ
ើ របស់អនកចំដពាះសំណួរប្តួ តព្ិ្ិតយ
មុ្ដព្លអន កអាចទិញឧបករណ៍ដ្ះបា្។ ឧបករណ៍មួយចំ្ួ្អាចឱ្យអន កដ្ា យ
ើ សំណួរប្តួ តព្ិ្ិតយជំ
្ួ សកូ ្របស់អនកបា្។
បនាទប់ព្ីអនកបង់ថ្ែា ឧបករណ៍តាមអ្ឡាញរ ួច
ដនាះឧបករណ៍្ឹងប្តូវដឹកជញ្ជ្
ូ ដៅឱ្យអន ក។ ប្ក ុមហុ្ដតសត ដផ្េងគ្មនមា្ដព្លដវលាដឹកជញ្ជ្
ូ ខុសគ្មន។
តេើខ្ញំប្បមូ លស្ំណាកយ៉ាងដូ ចតមេ ច?
ការដ្វ ើដតសត ដផ្េងគ្មន
តប្មូវឱ្យដប្បើ វ ជ្្ីោន្រសតប្បមូ លខុសគ្មន
ដហើយការដ្វ ើដតសត ្ីមួយៗមា្ការដណនាំសប្មាប់ការប្បមូ លសំណាករបស់អនក។
ដព្លខា ះ
អន ក្ឹងប្បមូ លសំណាកព្ីដផ្ន កខាងដប្កាមប្ចមុះរបស់អនក
(“ចុងរ្ធ ប្ចមុះ”
(anterior
nares))
ដហើយដព្លខា ះដទៀត
ព្ីទឹកមាត់របស់អនក។
CDC
មា្ដគ្មលការណ៍
ដណនាំអំព្កា
ី រប្បមូ លសំណាកព្ីចុងរ្ធ ប្ចមុះ (anterior nares)។ ឧបករណ៍ទ ំងដ្ះមួ យចំ្ួ្ មា្ជា
វ ីដដអូ ដណនាំតាមដវបោយត៍សប្មាប់ឱ្យអន កដមើល
ដហើយមួ យចំ្ួ្ដទៀតតប្មូវឱ្យអន កផ្ដ លដ់ សវាដែទ ំសុខភាព្សដងក តដមើលអន កប្បមូ លសំណាកតាមរយៈវ ីដដអូ
ឆាត (video chat)។
តេើខ្ញំដឹកជញ្ជន
ូ ស្ំណាករបស្់ខ្ញំតៅមនទ ីរពិតោ្ន៍យ៉ាងដូ ចតមេ ច?
ឧបករណ៍្ីមួយៗមា្ការដណនាំអំព្ីរដបៀបដឹកជញ្ជ្
ូ សំណាកប្តឡប់ដៅវ ជ្ញដដាយដប្បើប្បាស់ោាកដឹកជញ្ជ ូ
្បង់ប្បាក់ជាមុ្ ្ិងកញ្ច ប់ដដលបា្ផ្ដ ល់ជូ្។ ជាទូ ដៅ អន កប្តូវដឹកសំណាកប្តឡប់ដៅវ ជ្ញ
ដៅកនុងថ្ែង ដដលអន កប្បមូ លសំណាកដនាះដតមដ ង
ដហើយម្ទ ីរព្ិដោ្្៍មួយចំ្ួ្មិ្ទទួ លការដឹកសំណាកដៅចុងសបាដហ៍ដឡើយ។
ដៅដព្លអន កដរៀបចំសំណាករបស់អនកដដើមបីដឹកជញ្ជ្
ូ ដៅម្ទ ីរព្ិដោ្្៍
អន ក្ឹងចាំបាច់ប្តូវយកសំណាកដនាះដៅទីតាំងទមាាក់ដដលបា្កំណត់ដៅកនុងដសចកដ ីដណនាំ
ដូ ចជាប្បអប់ទមាាក់ FedEx។
តេើខ្ញំនឹងទទួ លលទធ ផ្លរបស្់ខ្ញយ
ំ ៉ា ងដូ ចតមេ ច?
ប្ក ុមហុ្ដតសត ្ឹងប្បាប់អនកអំព្ីរយៈដព្លដដលអន ក្ឹងទទួ លបា្លទធ ផ្លរបស់អនក។
អន កអាចមា្ឱ្កាស្ិយាយជាមួ យបុគគលិកពាក់ព្័្ធតាមទូ រស័ព្ទ
ឬតាមវ ីដដអូ ឆាតអំព្ីលទធ ផ្លរបស់អនក។ ប្បសិ្ដបើការដ្វ ើដតសត របស់អនករកដ ើញថាមា្ដមដោគ SARSCoV-2
បុគគលិកពាក់ព្័្ធដៅប្ក ុមហុ្ដ្វ ើដតសត ្ឹងប្បាប់អនកអំព្ីជំហា្ដដលប្តូវអ្ុវតត បនាទប់។
ដយាងតាមចាប់
លទធ ផ្លរបស់អនក្ឹងប្តូវោយការណ៍ដៅនាយកដាឋសុខាភិបាលកនុងមូ លដាឋ្របស់អនក
ដដល្ឹងព្ាយាមទក់ទងដៅអន កប្បសិ្ដបើលទធ ផ្ល
ដតសត របស់អនករកដ ើញថា វ ជ្ជមា មា្ដមដោគ។
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តេើខ្ញំគួរត្វ ើដូចតមេ ចប្បស្ិនតបើលទធ ផ្លតេស្តរបស្់ខ្ញំ វ ិជជមាន?
• សូ មទក់ទងដៅបុគគលិកដផ្ន កដែទ ំសុខភាព្របស់អនក។
• សូ មោនក់ដៅផ្ទ ះរហូ តទល់ដតអន កបំដព្ញតាមលកខ ខណឌទំងបីដូចខាងដប្កាម (ឬ សូ មដមើល
ដសចកដ ីដណនាំសប្មាប់ការដាក់ខល ួ្ដៅដាច់ដដាយដឡក) (instructions for isolation)៖
1) រយៈដព្លយាងតិច 10 ថ្ែងបា្ក្ា ងផ្ុតចាប់តាំងព្ីដោគសញ្ញារបស់អនកបា្ចាប់ដផ្ដ ើម ឬ
ប្បសិ្ដបើអនកព្ុំធ្លាប់មា្ដោគសញ្ញាដទ គឺរយៈដព្ល 10
ថ្ែងបា្ក្ា ងផ្ុតចាប់តាង
ំ ព្ីអនកបា្ប្បមូ លសំណាកដដលដ្វ ើដតសត ដ ើញមា្ដមដោគ។
2) រយៈដព្លយាងតិច 24
ដមាងបា្ក្ា ងផ្ុតចាប់តាំងព្ីអនកឈប់ដដដខល ួ្ដដាយព្ុំបា្ដប្បើថានប
ំ ញ្ចុះកដដដ។
3) ដោគសញ្ញាដផ្េងៗដទៀតបា្លែ ប្បដសើរ។
• សូ មដមើលដសចកដ ីដណនាំអំព្កា
ី រដ្វ ើចតាតឡីស័ក (quarantine instructions)
ទ ំងដ្ះជាមួ យអន កដដលបា្បះពាល់ជិតសន ិទធ (close contacts)។
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