የኮቪድ-19 ምራቅ መመርመሪያ ጣቢያ ጉብኝት ግልባጭ፡ ምን
እንደሚጠብቁ
ወደ ኮቪድ-19 ምራቅ መመርመሪያ ጣቢያ ሲሄዱ ምን እንደሚጠብቁ።
መጀመሪያ፣ የምራቅ ናሙናዎን ከመስጠቶ 30ደቂቃ በፊት ምንም እዳልበሉ፣ እንዳልጠጡ ፣ እንዳላጨሱ ወይም እንዳላኘኩ እርግጠኛ ይሁኑ።
ይህ ውሃ መጠጣትንም ይጨምራል።
ካሎት ስማርት ስልክ፣ የአንሹራንስ ካርድ እና የሚጠቀሙበትን የኢሜል አድራሻ ይዘው ይምጡ።
ስማርት ስልክ ከሌሎት በቦታው ላይ መጠቀም የሚችሏቸው ሳኒታይዝ የተደረጉ ታብሌቶች አሉ።
ኢንሹራንስ ባይኖሮትም በነፃ መመርመር ይችላሉ።
ደረሰኝ አይደርሶትም።
የሚጠቀሙበት የኢሜል አድራሻ ከሌሎት ሰራተኞቹ ውጤቶን ደውለው ለመናገር ስልክ ቁጥሮን መጠቀም ይችላሉ።
ለቀጠሮ እንዲመዘገቡ ይበረታታሉ ነገር ግን በአካል መቅረብም ይቻላል።
ሲደርሱ ለመመዝገብ ወይም ቀጠሮ ለማሲያዝ በምልክቶቹ ላይ ያለውን አቅጣጫ ይከተሉ ።
ሰራተኞቹ ጭንብዎን ወደ አዲስ የቀዶ ጥገና ጭንብል እንዲቀይሩ ይጠይቁዎታል።
ይህ ተቋሙን ንጹህ አድርጎ ለማቆየት ይረዳል።
ሰራተኞቹ አስተርጓሚ እንደሚያስፈልጎት እና ስማርት ስልክ እንዳሎት ይጠይቁዎታል።
ከዛም መሳሪያ ይሰጦት እና ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ ያደርጋሉ።
ስማርት ስልኮን ጠረቤዛ ላይ ያለውን QR ኮድ ለማሰስ ይጠቀሙ።
ይህ መረጃዎን መሙላት ወደሚችሉበት የምርመራ ድረ ገጽ ይወስዶታል።
ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሰራተኞቹ እርሶን ለመርዳት ይገኛሉ።
መረጃውን ከሞሉ ቡኃላ ድረገጹ የምራቅ ምርመራ ሂደት ደረጃዎችን አንድ በአንድ ያሳዮታል።
ከመስመሩ ትንሽ ያለፈ በቂ ምራቅ ማቅረብ ይኖርቦታል።
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አረፋዎች አይቆጠሩም
ምን ያህል መሙላት እንዳለቦት ለማወቅ ብልቃጡን ጠረቤዛው ላይ በመምታት አረፋውን ያስወግዱ።
ብልቃጡ እስከ መስመሩ ከሞላ ጥርቅሙን ወደ ማጥለያው ወስደው መክደኛውን በሰማያዊ ማቆያው ይዝጉ።

በእርሶ የምራቅ ናሙና እና በሰማያዊው ማቆያ መካከል ያለው መክፈያ እስኪሰበር ድረስ ያጥብቁ፣ ሰማያዊው ማቆያ እና ምራቁን ለማቀላቀር
ብልቃጡን ይነቅንቁ።
ብልቃጡን ለ 5 ሰከንዶች ያነቃንቁ።
በመጨረሻም፣ ብልቃጡን ወደ ማስረከቢያ ጠረቤዛ ይውሰዱ እና የመመርመሪያ መሳሪያውን ማሸጊያው ይጣሉ።
ውጤትዎ በ48 ሰዓታት ውስጥ ኢሜል ይደረግሎታል።
ወይም ኢሜል ከሌሎት በሰጡት ስልክ ቁጥር ላይ ጥሪ ይደርሶታል።
ስለ ናሙና መሰብሰብ ሂደቱ ጥያቄዎች ካሎት በምራቅ መመርመሪይ ጣቢያው ላይ ያሉ ሰራተኞችን ይጠይቁ።
ስለ ተመረመሩ እና የህብረተሰባቸንን ደህንነት ለማስጠበቅ ስለተባበሩን እናመሰግናለን!
Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us
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