اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد19-

ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

دو ﻧوع آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-وﺟود دارد.
 .1آزﻣﺎﯾش وﯾروﺳﻰ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ را آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود وﯾروس در ﺑدن ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
 .2آزﻣﺎﯾش ﭘﺎدﺗن ،ﮐﮫ ﺧون ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻋﻼﺋم ﻋﻔوﻧت ﻗﺑﻠﯽ آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد.

اﮔر ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد

ﻧﺗﯾﺟﮫ
آزﻣﺎﯾش

ﻣﻌﻧﺎی آن

اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺷدﯾد ،ﺑﺎ
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑﮫ ﺗﻣﺎس اداره ﺑﮭداﺷت
ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷدﯾد ﺣداﻗل
 10روز و ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب ﺷد و ﺗب
ﻧداﺷﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺷدﯾد ،ﺑﺎ
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑﮫ ﺗﻣﺎس اداره ﺑﮭداﺷت
ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.

ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻟﺗﺎن
1
ﺧوب ﺷود ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

+

ﮐووﯾد 19-دارﯾد.

ﻣﺛﺑت

ﻣﻧﻔﯽ

ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑﻼً ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫاﯾد .ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﺛﺑت اﺷﺗﺑﺎه ھﺳﺗﻧد.

اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻗﺑﻼ ﮐووﯾد 19-ﻧداﺷﺗﮫاﯾد.

وﯾروﺳﻰ

-

ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ در ﯾﮏ ﺳوم ﻣوارد اﺷﺗﺑﺎه اﺳت.

ﺣﺗﯽ اﮔر آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در
ﺑراﺑر اﯾن وﯾروس اﯾﻣن ﺷده اﯾد.

ﻧوع ازﻣﺎﯾش

+

ﻣﺛﺑت

-

ﭘﺎدﺗن

ﻣﻧﻔﯽ

 1اﮔر ﻣواﺟﮫ ﺟدی ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫاﯾد ،ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﻣﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﻰ ﮐووﯾد 19-در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﻧد و اداره ﺑﮭداﺷت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺣداﻗل  10روز ،ﺻرف ﻧظر از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
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اﮔر ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد

ﻧﺗﯾﺟﮫ
آزﻣﺎﯾش

ﻣﻌﻧﺎی آن

اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺷدﯾد ،ﺑﺎ
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑﮫ ﺗﻣﺎس اداره ﺑﮭداﺷت
ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.

ﺑﮫ ﻣدت  10روز
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

دﺳت ھﺎی ﺧود را
ﺑﺻورت ﻣﮑرر
ﺑﺷوﯾﯾد.

در ﻣﺣﺎﻓل ﻋﻣوﻣﯽ از
ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل )دو( ﻣﺗری )6
ﻓوت( را ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
2
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

ﺻورت ﺧود را ﻟﻣس
ﻧﮑﻧﯾد.

ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳرﻓﮫ و
ﻋطﺳﮫ ﺷوﯾد.

ﻧوع ازﻣﺎﯾش

+

ﮐووﯾد 19-دارﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﺋم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﺛﺑت

ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .آزﻣﺎﯾش
ﻣﻧﻔﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در
ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت اﯾﻣن ھﺳﺗﯾد.

-

ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑﻼً ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫاﯾد .ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﺛﺑت اﺷﺗﺑﺎه ھﺳﺗﻧد.

+

وﯾروﺳﻰ

ﻣﻧﻔﯽ

ﺣﺗﯽ اﮔر آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر
اﯾن وﯾروس اﯾﻣن ﺷده اﯾد.

ﻣﺛﺑت
ﭘﺎدﺗن

اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻗﺑﻼ ﮐووﯾد 19-ﻧداﺷﺗﮫاﯾد.

-

ﻣﻧﻔﯽ

اﮔر ﺣس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﯾﻣﺎرﯾد ،ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑروﯾد و ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد.

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣدارک :ﺑرای اﻓراد ﻣﻌﻠول ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد OHA ،ﻣﯽﺗواﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻗﺎﻟبھﺎی دﯾﮕر ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺗرﺟﻣﮫ ،ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣروف
درﺷت ﯾﺎ ﺧط ﺑرﯾل اراﺋﮫ دھد .ﺑﺎ ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  711 TTY،1-971-673-2411ﯾﺎ  COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.usﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.

 2اﮔر ﻣواﺟﮫ ﺟدی ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫاﯾد ،ﺷﻣﺎ را ﻓردی ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﻧد و اداره ﺑﮭداﺷت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺣداﻗل  14روز ﺻرف ﻧظر از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
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