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የ COVID-19 ምርመራ በቤት ውስጥ
12/15/2020

ምልክት ላላቸውም ለሌላቸውም ሚኔሶታ ውስጥ ለሚኖሩ ሁሉም ሰዎች ገደብ የሌለው፣ የቤት ውስጥ የ COVID-19 የምራቅ ምርመራ
ለማቅረብ ሚኔሶታ እና ቮልት የሕክምና አገልግሎቶች ቡድን መስርተዋል። ያለምንም ወጪ፣ በቤት ውስጥ ማድረግ የሚችሉት
ምርመራ ይዘዙ፡ ቮልት: ወጪ አልባ የCOVID ምርመራ ለሁሉም ሚኔሶታውያን (https://learn.vaulthealth.com/state-ofminnesota/)።
ወዲያውኑ ምርመራ ከፈለጉ፣ የአካል ምርመራ አማራጭ በ መመርመሪያ ቦታዎችን ያግኙ: https://mn.gov/covid19/gettested/testing-locations/index.jsp. ያግኙ።


ይህ የምራቅ ምርመራ ልክ እንደ የሰርን ምርምራው ትክክል ነው። አሁን COVID-19 እንዳለብዎት እና ወደ ሌሎች ማስተላለፍ
እንደሚችሉ ይመረምራል። ከዚህ በፊት COVID-19 እንደነበረብዎ የሚናገር ምርመራ አይደለም።



ይህ የምራቅ ምርመራ ለሁሉም ሚኔሶታውያን የሚቀርብ ነው።
▪

መድን ካልዎ፣ የመድን ድርጅትዎ እንዲከፍልበት መረጃዎን ማቅረብ ይኖርብዎታል። መድንዎ ለCOVID-19 ምርመራዎች
የማይከፍል ከሆነ፣ ወይም በቂ የማይከፍል ከሆነ፣ ግዛቱ ወጪውን ይሸፍናል። መድን ከሌልዎት፣ ለምርመራዎ ግዛቱ ይከፍላል።
የሒሳብ ደረሰኝ አይሰጥዎትም።

▪

የቮልት ድረገጽ ላይ የክሬዲት ካርድ መረጃዎን አያስገቡ። ይህንን መረጃ ከተጠየቁ፣ አሳሹን ይዝጉ እና በድጋሚ ይሞክሩ።
ያለምንም ወጪ ምርመራ ለማግኘት፣ ከላይ ያለውን ማስፈንጠሪያ በመጠቀም ወደ ድረገጹ ይሂዱ። ለምርመራ ክፍያ ከተጠየቁ፣
እባክዎ ወደ testathome.mdh@state.mn.us ኢሜይል ይላኩ።



ሁለቱም አዋቂዎች እና ሕፃናት እነዚህን ምርመራዎች መጠቀም ይችላሉ። 18 ወይም ከዚያ በላይ ዕድሜ ያለው አዋቂ ለልጅ ምርመራ
መጠየቅ አለበት። በአሁን ጊዜ፣ ምርመራ ለሚያስፈልገው እያንዳንዱ ሰው የተለያየ የኢሜይል አድራሻ ያስፈልጋል።



የምራቅ ምርመራ እንደ ትንሽ ልጆች ወይም ስትሮክ ያጋጠመው ሰው ላሉ ምራቅ ለማምጣት ለሚቸገሩ ሰዎች ልክ ላይሆን ይችላል።

ነፃ የCOVID-19 ምርመራ በቤት ውስጥ

ምርመራው እንዴት እንደሚወሰድ


ምርመራውን ከመውሰድዎ ከ30 ደቂቃዎች በፊት ምንም ነገር አይብሉ፣ አያኝኩ፣ ወይም አይጠጡ (ውሃም)።



ምርመራውን ለመውሰድ ዝግጁ ሲሆኑ፣ ወደ the Vault virtual waiting room
(https://app.vaulthealth.com/login?redirectUrl=https://app.vaulthealth.com/waitingroom&simple=true/) ይግቡና መመሪያዎች ከሚሰጥዎት፣ የቮልት ምርመራ ተቆጣጣሪ ጋር የቪዲዮ ጉብኝት ያድርጉ።



ከዚያም ከምርመራው ጋር የመጣውን የቅድመ-ክፍያ ጥቅል በመጠቀም፣ ምርመራውን ሚኔሶታ ወይም ኔው ጀርዚ ውስጥ ወዳለ
የቮልት ቤተሙከራ ይልኩታል። ወደ ቤተ ሙከራው ከደረሰ በኋላ፣ የምርመራ ውጤትዎን በኢሜይል በ24-48 ሰዓታት ውስጥ
ያገኛሉ።

ምርመራውን ከወሰዱ በኋላ


ተመረመርኩ––ከዚያስ? (https://mn.gov/covid19/get-tested/i-got-tested-now-what/index.jsp)



የCOVID-19 የምርመራ ውጤትዎን እየጠበቁ ሳለ ምን እንደሚያደርጉ
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/waiting.html)

የበለጠ መረጃ


ስለ COVID-19 ምርመራ በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች: (https://mn.gov/covid19/get-tested/faq/index.jsp).



ገደብ የሌለው፣ የአካል ምርመራ አማራጮች፡ የCOVID-19 የማሕበረሰብ ምርመራ ቦታዎች: (https://mn.gov/covid19/forminnesotans/get-tested/community-testing.jsp).



ስለ የምራቅ ምርመራ ጥያቄዎች ካልዎት፣ እባክዎ ወደ mn@vaulthealth.com ኢሜይል ይላኩ ወይም ወደ 800-800-5698
ይደውሉ። የቮልት ተወካይ ጥሪዎን ወይም ኢሜይልዎን በተቻለ ፍጥነት ይመልስልዎታል።



የምርመራ ውጤትዎን ከማግኘት ጋር የተያያዙ ችግሮች ወይም ስለ መድን ወይም ማጭበርበር ያሉ ቅሬታዎች፡ ቅሬታ አልዎት?
(https://mn.gov/covid19/get-tested/feedback/index.jsp)።



ለአካል ጉዳተኝነት ማረፊያ ከፈለጉ ወይም የትርጉም አገልግሎቶችን ከፈለጉ እባክዎን በኢሜል ይላኩ
accessibility@vaulthealth.com.
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