परीक्षण: अक्सर सोधिने प्रश्नहरू
कसको परीक्षण हुनुपर्छ ? के मेरो परीक्षण हुन सक्र् ?
कुनै पनन व्यक्ति जो तल उक्तिक्तित मापदण्ड पू रा गदद छ, उसको कोरोना भाइरस रोग - १९ परीक्षण गनद सनकन्छ:


कोरोना भाइरस रोग - १९ का लक्षणहरू भएको कुनै पनन व्यक्ति



स्वास्थ्य से वा कमीहरू



६० बर्द भन्दा मानिको जो कोही व्यक्ति



अन्तननद नहत स्वास्थ्य अवस्िा कमजोर भएको कुनै पनन व्यक्ति


मानिको सू चीमा भएका सं क्रमण जन्य घरका सदस्यहरू



बाल बानलकाको हे रचाह गने कमद चारी



कमद चारीहरू जो सहकमीहरू वा आम जनतासँ ग लामो समय सम्म सम्पकद बाट टाढा रहन सक्दै नन्



सं क्रमणको सं केत भएका जो कोही



यो महामारीको िालनीको क्रममा सत्य नियो, तर अनहले जो कोहीले पनन न्यु ह्यंपशायर मा परीक्षण गनद
चाहान्छ भने परीक्षण परीक्षण गनद सनकन्छ I

मेरो ज ांच कसरी हुन सक्ल ?
तपाईं को परीक्षण ननम्न उपायबाट गनद सनकन्छ:


तपाईं को स्वास्थ्य से वा प्रदायक लाइ फोन गरे र



सु नवधाजनक एम डी (Convenient MD) को फोन नम्बर १-८३३-२६३-०१३१ मा फोन गरे र



हाम्रो परीक्षण दताद फारम माफदत दताद गरे र वा ६०३-२७१-५९८० मा फोन गरे र



यनद तपाईं नाशु आ शहरमा बस्नु हुन्छ वा त्यहा काम गनुदहुन्छ भने त्यहाको शहरी स्वास्थ्य नबभागमा फोन
गरे र: ६०३-५८९-३४५६



ग्रे टर म्यानचे स्टर क्षे त्रमा बस्ने ननवासी हरुले कृपया म्यानचे स्टर कोरोना भाइरस रोग - १९ को हटलाइन ६०३६६८-१५४७ मा फोन गरे र स्िानीय रुपमा परीक्षण गने नवकल्पहरू पत्ता लगाउनु होस

एन्टिबडी परीक्षण भने को के हो? के मै ले आफ्नो कोरोन भ इरस रोग - १९ एन्टिबडी
रक्त परीक्षण गर उन सक्र्ु ?
एक्तिबडी परीक्षणले व्यक्तिको रगतको नमू नामा SARS-CoV-2 भए नभएको बारे मा जाँ च गदद छ जु न भाइरस ले
कोरोना भाइरस रोग - १९ ननम्त्त्याउँ छ। यी एक्तिबडीहरू त्यनत बे ला शरीरमा उत्पादन हुन्छन जब कोही सं क्रनमत
हुन्छ। त्यसै ले यो परीक्षणको सकारात्मक पररणामले सं केत गदद छ नक व्यक्ति पनहले भाइरसबाट सं क्रनमत भएको
नियो। एक्तिबडीमा आधाररत परीक्षणहरू अब SARS-CoV-2 नबरूद्ध एक्तिबडी पत्ता लगाउनको लानग व्यावसानयक
प्रयोगशालाहरूको माध्यमबाट उपलब्ध छन् । एक्तिबडी परीक्षणहरू कोरोना भाइरस रोग - १९ को सं क्रमण भएको
व्यक्तिले गनद हुँ दैन नकनभने एक्तिबडी परीक्षणहरूको पररणाम सकारात्मक आउन सं क्रमण भएको २ हप्ता लाग्न
सक्छ। एक्तिबडी परीक्षण सकारात्मक भएको एक व्यक्ति भनवष्यमा SARS-CoV-2 सं क्रमणबाट सु रनक्षत छ वा छै न
वा उसले अरूलाई सं क्रनमत गने सम्भावना छ वा छै न भन्ने कुरा अझै पत्ता लागे को छै न। कोरोना भाइरस रोग - १९
एक्तिबडीहरूको परीक्षण सकारात्मक भएका व्यक्तिहरूलाई जनस्वास्थ्य नवभागले सम्पकद गने छ।

के धबम रीको क्रमम यो परीक्षण िेरै च ाँडो गनछ सम्भव र्?
सं क्रमणको प्रारक्तम्भक चरणहरूमा यो भाइरसलाइ परीक्षणद्वारा पत्ता लगाउन सम्भव छै न।

मैले सु न्दैर्ु धक यो परीक्षण गर उन ग ह्रो र्। के यो सत्य हो?
यो सत्य हो नक महामारीको सु रुवातको क्रममा सबै लाई यो परीक्षण गराउन गाह्रो नियो । अनहले त यो परीक्षण न्यु
हम्त््शायरका सबै लाई उपलब्ध छ जसमा कोरोना भाइरस रोग - १९ को लक्षणहरू छन् , जो ६० बर्द भन्दा मानि
उमे रका छन् , जो स्वास्थ्य से वा कमी हुन् वा जसमा अन्तननद नहत स्वास्थ्य अवस्िाहरू नबधमान छन् ।

मैले कोरोन भ इरस रोग - १९ परीक्षणको ल गी घु म्ती परीक्षण टोधल पधन र् भन्ने
सुने। त्यसक ल धग मैले कसरी आफ्नो न म दर् छ गनछ सक्र्ु ?
महानगरीय नचनकत्सा प्रनतनक्रया प्रणाली (MMRS) स्वयं सेवकहरूको एक स्व-यु ि इकाई हो, जसले राज्य भर
समू हहरू चयन गरे र घु म्ती परीक्षण से वा प्रदान गदै छ।

मल ई परीक्षण गररयो र भधनयो धक मैले न्यु हम्प्श यर स वछजधनक स्व स्थ्य
प्रयोगश ल ब ट पररण महरू धलन सक्र्ु । म कसरी आफ्नो नर्ीज प्र प्त गनछ सक्र्ु ?
यनद तपाईं लाइ स्वास्थ्य से वा प्रदायक, तत्काल हे रचाह, वा अस्पतालले जाँ च गरे का निए भने , तपाईंको परीक्षणको
पररणाम पनन उनीहरुले नै प्रदान गदद छन । न्यु हम्त््शायर सावद जननक स्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना भाइरस रोग - १९
को परीक्षण का पररणामहरू सीधा नचनकत्सा प्रदायकलाई प्रदान गछद न जसले परीक्षणको आदे श नदएका हुन्छन।

ब्यवस धयक प्रयोगश ल हरू र न्यु हम्प्श यर स वछजधनक स्व स्थ्य प्रयोगश ल हरू दु बैले आदे श प्रद यकल ई
म त्र परीक्षणको पररण म पेश गदछ र्न।

न्यु हम्प्श यर स वछजधनक स्व स्थ्य प्रयोगश ल ब ट मेरो परीक्षणको नर्ीज आउने
समय अवधि कधर् हो?
न्यु हम्त््शायर सावद जननक स्वास्थ्य प्रयोगशालाले तपाईं को नमू ना प्राप्त गरे पनछ कम से कम ७२ घण्टाको टनद अराउन्ड
समय नलन्छ । यसको मतलब यनद तपाईं ले सोमबार जाँ च गनुद भयो भने तपाईं को नमू ना मं गलबार सम्म न्यु हम्त््शायर
सावद जननक स्वास्थ्य प्रयोगशाला मा नपु ग्न सक्छ। त्यसो भएमा तपाईको ननतजा शु क्रवार सम्ममा उपलब्ध नहुन सक्छ।
(व्य वस धयक प्रयोगश ल हरूले पधन त्यधह समय र् धलक अनुस र ररपोटछ गरररहे क र्न्)।

मेरो पररक्षणको पररण महरू धलन मैले कसल ई फोन गने ?
यो याद राख्नु महत्वपू णद छ नक तपाइँ को पररक्षणको पररणामको जानकारी केवल तपाइँ को पररक्षणको आदे श नदने
स्वास्थ्य से वा प्रदायकले मात्र तपाइलाई नदने छन । ब्यवसानयक प्रयोगशालाहरू र न्यु हम्त््शायर सावद जननक स्वास्थ्य
प्रयोगशालाहरू दु बैले आदे श प्रदायकलाई मात्र पररणाम पे श गदद छन। यनद तपाइले उनीहरुल ई धसिै फोन गनुछ
भयो भने पधन उनीहरुले र्प इल इ पररक्षणको पररण म धदने र्ै नन्।.

