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Sample Port

ប័ណ័្ណណ តេ�ស្ដដ COVID-19 ប័ំពង់ម់ួយួ តេពញតេ�យទឹឹកតេ�ើ�តេ�ស្ដដ សំ្ដឡីីផ្ដិដ��

ប័ណ័្ណណ តេ�ស្ដដ COVID-19 ចាកផ់្ដិីីង់ប័ំពង់ ់និ�ង់ប័�ទឹភ្ជិិ��ល្បាាយរាវ សំ្ដឡីីផ្ដិដ��

សំ្ដរាប័ព់�័ម៌ានិថែ�មួតេទឹៀ� តេ�តេមួ�ល្បា mass.gov/COVID19selftest

ធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស្ដដខ្លួួ�នឯង ធ្វើនៅផ្ទះះ�
របៀ�ៀ�បៀ��ើ iHealth COVID-19 បៀ�ើើបៀ�ស្ដដខ្លួួ�នឯង

ជំំហានិទីឹ 1៖
តេ��ៀមួសំ្ដភារៈ�រៈប័ស់្ដអ្ននក

ជំំហានិទីឹ 2៖
យកសំ្ដណាករៈប័ស់្ដអ្ននក

ជំំហានិទីឹ 3៖
ព�និ��យសំ្ដណាករៈប័ស់្ដអ្ននក 

ជំំហានិទីឹ 4៖
ថែ�មួសំ្ដណាក 

យកសំ្ដឡីីផ្ដិដ�� តេ�ញពីកញ្ចចប័រ់ៈប័ស់្ដវា 
�ូរៈកំំប័ះ��ំង់សំ្ដឡីីផ្ដិដ�� ជាមួយួ�មាមួដៃ�រៈប័ស់្ដអ្ននក 
ទំឹកកញ្ចច ប័សំ់្ដឡីីផ្ដិដ�� សំ្ដរាប័ត់េ�ប័�តេ�តេពល្បាតេ��យតេទឹៀ�

ស៊្ដក�ំង់សំ្ដឡីីផ្ដិដ��ទាំងំ់អ្នស់្ដ តេ�យ�នមួៗ (តាមួ�មួមតា ½ តេ� ¾ អ្នំ�ញ្ចឆ ) �ូល្បាកនំង់រៈនិធ��មួំ�រៈប័ស់្ដអ្ននក

ជាមួយួនឹឹងក្មេ�េងៗ អ្នន�អាចស៊៊�សំ៊ឡីីផ្ដិិ�ត ឲ្យយបានឹឆ្ងាា យបំំផុ្ដិត ចូល�នុងរនឹធច្រចមួុ� អាចនឹឹងត�ចជាង ¾ អ្នុ�ញ្ឆឆ  
ក្មេ�ើយអ្នន�អាចនឹឹងច្រតូវឲ្យយមានឹមួនុឹស៊សមាន �ក់្មេ�ៀត ក្មេ�ើមួី�ីបំ�់ាលរបំស់៊ក្មេ�េង �នុងខណៈៈ�ំពុុងផ្ដិិ�ត

�ំស្ដសំ្ដឡីីផ្ដិដ�� ថែផ្ដិែប័ខាង់កនំង់រៈនិធ��មួំ�រៈប័ស់្ដអ្ននក ជារៈង់ើង់ម់ួូល្បា យ៉ាះ ង់តេហា� 5 �ង់

��ូវឲ្យយរៈងឹ់មា ំនិ�ង់យឺ�ៗ - �ំណាយតេពល្បាយ៉ាះ ង់តេហា� 15 វ �នាទឹី តេ��មួីយីកសំ្ដណាក និ�ង់��ូវឲ្យយ��ក� 
តេ��មួីយីកអ្នើីៗថែ�ល្បាហូូរៈ កនំង់រៈនិធ��មួំ� �កត់េល្បា�សំ្ដឡីីផ្ដិដ��

�រៈតេ�ប័� សំ្ដឡីីផ្ដិដ���ថែ�ល្បា តេ�យតេ�ើ�តាមួរៈតេប័ៀប័��ំថែ�ល្បា សំ្ដរាប័រ់ៈនិធ��មួំ�មាា ង់តេទឹៀ�

អ្ននកអា�នឹិង់�និល្បាទឹធផ្ដិល្បាមួ�និ��ឹមួ��ូវតេឡី�យ តេប័�ស្ដ�និអ្ននកមួ�និយកសំ្ដណាក ឲ្យយ�និ��ប័�់�និ ់
ជាមួយួនឹិង់សំ្ដឡីីផ្ដិដ��រៈប័ស់្ដអ្ននក

តេ��ប័ំពង់ ់តេ�យប័ញ្ចឈរៈតេ�តេល្បា��ំ និ�ង់មួលួ្បា�ំរៈប័�ំពណ៌្ណ�កូ� តេ��មួីតីេប័�ក

កូរៈ�ំង់សំ្ដឡីីផ្ដិដ�� ឲ្យយតេ��ល់្បា��ដៃនិប័ំពង់ ់យ៉ាះ ង់តេហា� 15 �ង់ 

�����់ំតេហូៀង់ដៃនិប័ំពង់ ់តេ��មួីយីកសំ្ដណាកឲ្យយ�និតេ���និប័ំផំ្ដិ� តេ�ញពីសំ្ដឡីីផ្ដិដ��
វាអាចនឹឹងមួ�នឹមានឹសំ៊ភារៈសំ៊ណា�ច្រ�បំច់្រ�នឹ ់ក្មេ�ើមួីកី្មេ�ើើក្មេតស៊ិបានឹច្រតឹមួច្រតូវក្មេ�         
ក្មេបំើស៊�នឹអ្នន�មួ�នឹច្រចបាចសំ់៊ឡីីផ្ដិិ�ត 

យកសំ្ដឡីីផ្ដិដ��តេ�ញ និ�ង់មួលួ្បាភ្ជិិ�� �ំរៈប័�ំពណ៌្ណ�កូ�វ �ញ តេ�តេល្បា�ប័ំពង់់

�កសំ់្ដឡីីផ្ដិដ�� �ូល្បាកនំង់កញ្ចច ប័វ់ �ញ តេ��មួីតីេ��តេចាល្បា

សំ្ដណាករៈប័ស់្ដអ្ននក ឥឡូីវតេនិ�តេ�កនំង់ប័ំពង់ត់េហូ�យ
តេប័�ក�ំរៈប័ពណ៌្ណស្ដ�ូ�ដៃនិប័ំពង់ ់តេ�យមួលួ្បាវា តេ��មួីតីេ�ើ�តេ�ស្ដដសំ្ដណាករៈប័ស់្ដអ្ននក
ថែ�មួសំ្ដណាក 3 �ំណ្ណក ់តេ�កនំង់រៈនិធប័ំពង់សំ់្ដណាក ដៃនិប័ណ័្ណណ តេ�ស្ដដ COVID-19
មួលួ្បាភ្ជិិ�� �ំរៈប័ពណ៌្ណស្ដ�ូ�វ �ញ
រៈង់ច់ា ំ15 នាទឹី សំ្ដរាប័ល់្បាទឹធផ្ដិល្បា រៈប័ស់្ដអ្ននក�និតេ�ស្ដ���់
ចាប់ផ់្ដើ�ើ�មរាប់ន់ាទីីភ្លាា មៗ ប់នាា ប់ពី់ីថែ�មសំំណាករប់ស់ំអ្ននក ផ្ដើ�កន�ងរន្ធធប់ំពីងសំ់ំណាក។ លទីធ�ល                     
ន្ធឹងផ្ដើ�សំចបាច ់កន�ងផ្ដើពីល 15 នាទីី ផ្ដើ��យន្ធឹង��តកំណត ់ប់នាា ប់ពី់ី 30 នាទីី។
លទីធ�លអ្នវិជិ្ជជមាន្ធមនិ្ធពិីត ឬលទីធ�លវិជិ្ជជមាន្ធមនិ្ធពិីត អាចនឹ្ធងផ្ដើក�តផ្ដើ��ង ផ្ដើប់�សិំន្ធលទីធ�លផ្ដើតសំើ              
�តូវិបាន្ធអាន្ធម�ន្ធ 15 នាទីី ឬប់នាា ប់ពី់ី 30 នាទីី។

�រៈប័កថែ�ប័ល្បាទឹធផ្ដិល្បា 

ល្បាទឹធផ្ដិល្បាវ �ជំិមានិ  ល្បាទឹធផ្ដិល្បាអ្នវ �ជំិមានិ  

ក�សំ់្ដ�ល់្បាថា ប័នីា�អ់្នកសរៈ T អា�នឹិង់ភ្ជិឺ�ឺ�ង់ៗ។
ល្បាទឹធផ្ដិល្បាវ �ជំិមានិ ��ូវថែ�ប័ង្ហាា ញតេ�តេល្បា�ប័នីា� ់C និ�ង់ប័នីា� ់
T ទាំងំ់ពីរៈ។ ល្បាទឹធផ្ដិល្បាវ �ជំិមានិ មានិនិយ័ថា ប័ំ�គល្បាមាន ក�់ឺ
មានិជំំង់ឺ COVID-19។

ផ្ដើ�ផ្ដើម�ល mass.gov/COVIDselftest ផ្ដើ��មីឲី្យយ�ឹង
�តូវិផ្ដើ�ើ�ខ្លះា�។ អ្ននកគួួរថែតទាកទ់ីង អ្ននក�ើល់ការថែ�ទាសំំ�ខ្លះភ្លាពី
រប់ស់ំអ្ននក អ្នំពីីលទីធ�លវិជិ្ជាជ មាន្ធរប់ស់ំអ្ននក ជ្ជាពិីផ្ដើសំសំ ផ្ដើប់�សិំន្ធ
អ្ននកមាន្ធលកខណៈសំ�ខ្លះភ្លាពីអ្នើីមយួ ថែ�លផ្ដើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកឋិតិកន�ង
ហាន្ធិភ័យ័ សំំរាប់ជ់្ជំងឺ�ងន្ធ�់ងរមកពីី COVID-19។

ល្បាទឹធផ្ដិល្បាមួ�និ�និ�រៈ៖ តេប័�ស្ដ�និឥ�មានិប័នីា� ់ឬតេប័�ស្ដ�និមានិថែ�ប័នីា� ់T តេនា��រៈតេ�ើ�តេ�ស្ដដ �ឺតេ�ើ�មួ�និ�និ��ឹមួ��ូវតេទឹ។ អ្ននកនឹិង់
��ូវតេ�ើ�តេ�ស្ដដមួដង់តេទឹៀ� ជាមួយួ�ប័�ប័ត់េ�ើ�តេ�ស្ដដ�មី។ តេប័�ស្ដ�និល្បាទឹធផ្ដិល្បា�មីរៈប័ស់្ដអ្ននក កម៏ួ�និ�និ�រៈថែ�រៈ ��ូវតេ�ើ�តេ�ស្ដដតេ�កថែនិឺង់តេ�ើ�តេ�ស្ដដ ឬ
ទាំកទ់ឹង់អ្ននកផ្ដិដល់្បា�រៈថែ�ទាំសំំ្ដខភាព រៈប័ស់្ដអ្ននក។

តេចាល្បា�ប័�ប័ត់េ�ើ�តេ�ស្ដដ ប័នីាប័ព់ី�និតេ�ើ�តេ�ស្ដដ�ប័ ់តេចាល្បា�ប័�ប័អ់្នើីៗ កនំង់�ំង់សំ្ដរាមួ។

តេ�ស្ដដ COVID-19 15 នាទឹី 3 �ំណ្ណក់

អ្ននកអា�មានិ ប្រ�ដា�ត់េ�ស្ដដ 1 ឬ ប្រ�ដា�ត់េ�ស្ដដ 2 តេ�កនំង់កញ្ចច ប័។់ សូ្ដមួតេ�ើ�តាមួជំំហានិ��ឹមួ��ូវ តេយ៉ាង់តេល្បា��ប័�ប័ជ់ាកល់ាក ់
អ្ននក�និទឹទឹួល្បា។

�ប័�ប័ត់េ�ស្ដដ 1 និឹង់មួកតេ�យមានិ៖

តេ�តេពល្បាអ្ននករៈ�ួរាល់្បា តេ��មួីតីេ�ើ�តេ�ស្ដដ តេ�ើកកញ្ចច �ប់្រកដាស្ដភ្លឺឺ�ៗ  ដៃនិប័ណ័្ណណ តេ�ស្ដដ COVID-19
សូ្ដមួតេ�តេ�ើ�តេ���ង់ ់ជំំហានិទីឹ 22 យកសំ្ដណាករៈប័ស់្ដអ្ននក

�ប័�ប័ត់េ�ស្ដដ 2 និឹង់មួកតេ�យមានិ៖

រៈកថែ�មួពីរៈ តេ�តេល្បា�ប័ំពង់ទ់ឹតេទឹ ប័នីាប័ម់ួក����ល់្បាាយរាវថែ�ល្បា�និប័�ទឹជំ�� �ូល្បាតេ�កនំង់ប័ំពង់ទ់ឹតេទឹ
តេ�ើ�ឲ្យយ��ក� ថាក�មួ��ទឹឹក �ឺតេ�តេល្បា�ថែ�មួទីឹ 2*
តេ�តេពល្បាអ្ននករៈ�ួរាល់្បា តេ��មួីតីេ�ើ�តេ�ស្ដដ តេប័�កកញ្ចច ប័�់ក�ស្ដភ្ជិឺឺៗ  ដៃនិប័ណ័្ណណ តេ�ស្ដដ COVID-19
សូ្ដមួតេ�តេ�ើ�តេ���ង់ ់ជំំហានិទីឹ 22 យកសំ្ដណាករៈប័ស់្ដអ្ននក

*វាអាច��ួលយ�បានឹ ក្មេបំើ�ឹ��ឺក្មេ�ក្មេលើគែ�មួ�ី 2 គែតយ៉ាា ងណាមួ�ញ សូ៊មួ�ំុបំនឹិក្មេ�ើើក្មេតស៊ិក្មេនឹ� ក្មេបំើស៊�នឹ�ច្រមួ�ត�ឹ� �ឺក្មេច្រ�មួគែ�មួ�ី 2 តី �តយ៉ាា ងក្មេនឹ�                    
អាចនឹឹងបំណិាលឲ្យយមានឹល�ធផ្ដិលខុស៊ ឬក្មេច្របំើ�រមួ�នឹបានឹ។
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15 នាទឹី

រៈនិធប័ំពង់សំ់្ដណាក

កូរៈ

�ំណ្ណក់

គែ�មទីី 1
គែ�មទីី 2

គែ�មទីី 1

គែ�មទីី 2

ល្បាទឹធផ្ដិល្បាអ្នវ �ជំិមានិ នឹិង់ប័ង្ហាា ញថែ�ប័នីា� ់C។ 
ល្បាទឹធផ្ដិល្បាអ្នវ �ជំិមានិ មានិនិយ័ថាប័ំ�គល្បាមាន ក ់�និស្ដនិម�
ថាឥ�មានិជំំង់ឺ COVID-19។

លទីធ�លអ្នវិជិ្ជជមាន្ធ មនិ្ធសំំផ្ដើរចថាឥតមាន្ធជំ្ជងឺ COVID-19 
ទាងំ�សំុងផ្ដើទី។ ផ្ដើប់�សិំន្ធអ្ននកមាន្ធផ្ដើរាគួសំញ្ញាា នៃន្ធ COVID-19 
ជ្ជាពីិផ្ដើសំសំ ផ្ដើប់�សិំន្ធអ្ននក�ឹងថាអ្ននក បាន្ធផ្ដើ�ថែកីរអ្ននកណា
មាន ក ់ថែ�លមាន្ធ COVID-19 �តូវិផ្ដើ�ើ�ផ្ដើតសំើ ផ្ដើ�ឯកថែន្ធាងផ្ដើ�ើ�      
ផ្ដើតសំើ ឬផ្ដើ�ើ�ផ្ដើតសំើមើងផ្ដើទីៀត ប់នាា ប់ពី់ី 1-2 នៃ�ង និ្ធង�បឹ់កា
ជ្ជាមយួអ្ននក�ើល់ការថែ�ទាសំំ�ខ្លះភ្លាពី រប់ស់ំអ្ននក។
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