ធនធានននការធធវ ើធេស្តជំងឺ COVID-19 ស្ម្រាប់កុារ
ម្របធេទននការធធវ ើធេស្តជំងឺ COVID-19
•

ការធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគអាចបង្ហាញថា ធេើបុគគលធ ោះានឆ្ល ងធេធោគ COVID-19 នាធេលថ្មីៗធនេះ
ដែរឬធេ។ ការធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគ ដែលត្េូវបានធត្បើត្បាស្់ធែើេបីពិនិេយរកជំងឺ COVID-19 មានពីរ
ត្បធេេធ ោះគឺ៖ ការធ្វ ើធេស្ត រកដសែនធេធោគ ឬការធ្វ ើធេស្ត ពត្ងីកអាស្ុីែនុយធកេ អុិច (NAATs/PCR)
និង ធេស្ត រកសារធាេុដែលបញ្ចល
ូ កនុងខ្ល ួនធែើេបីបធងក ើេភាពសាុំ (Antigen tests)។ ការធ្វ ើធេស្ត ទំង
ធនោះពិនិេយធេើលថា ធេើបុគគលមាាក់ដែលមានធោគស្ញ្ញាធ ោះបានឆ្េ ងធេធោគ COVID-19 ដែរឬធេ។
ការធ្វ ើធេស្ត ទំងធនោះក៏ត្េូវបានធត្បើស្ត្មាប់ការពិនិេយេូ ធៅចំធ ោះេនុស្ែដែលេិនមានធោគស្ញ្ញាផង
ដែរ។ ទំងធនោះគឺជាការធ្វ ើធេស្ត ធលើស្ំណាកតាេត្ចេុោះ ឬកំហាកេឹកមាេ់។

•

ការធ្វ ើធេស្ត រកសារធាេុេប់េល់នឹងជំងឺកនុងឈាេ ឬអង់េីក័រ [ដែលត្េូវបានធគសាគល់ថាជាធេស្ត ធស្រ ូ
េវ ិេា (serology)] អាចបង្ហាញថា ធេើេនុស្ែមាាក់ធ ោះបានឆ្េ ងកាលេីធេលេុន ដែរឬធេ។ វាគឺជា
ការធ្វ ើធេស្ត ឈាេ។ ការធ្វ ើធេស្ត រកអង់េីករ័ េិនអាចត្បាប់បានធេថា បុគគលណាមាាក់មានជំងឺ
COVID-19 ធពលថ្មីៗធនោះ។

ត្េូវត្បាកែថាអា កែឹងថា អា កកំពុងដេធ្វ ើធេស្ត ត្បធេេណា។ ត្បស្ិនធបើអាកកំពុងធ្វ ើធេស្ត ធែើេបីបំធពញតាេេត្េូវ ការរបស្់
សាលាធរៀន េីតាំងកេម វ ិ្ី ឬស្េព ័នធកីឡា ស្ូ េពិនិេយធេើលឱ្យត្បាកែថាវាជាការធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគ។

ទីកន្នល ងទទួ លការធធវ ើធេស្ត
ម្របស្ិនធបើកូនរបស្់អ្នកានធោគស្ញ្ញា អ្ន កគួ រន្េទាក់ទងធៅម្រគូធេទយរបស្់កូនអ្ន ក ឬេណ្ឌលស្ុខភាេកនុងេំបន់។
ស្ូ េេូ រស្័ពទធៅធលខ្ 2-1-1 ឬស្ូ េចូ លធេើលធគសេំព័រ 211LA ត្បស្ិនធបើអាកត្េូវការជំនួយដស្វ ងរកត្គូធពេយ។ អា កអាច
ដស្វ ងរកេណ្ឌលស្ុខ្ភាពេួ យធៅជិេអា ក ធោយបញ្ចល
ូ ធលខ្កូ ែេំបន់របស្់អាកធៅកនុង ធគសេំព័រ HRSA.gov។
ម្របស្ិនធបើកូនរបស្់អ្នកស្ុខភាេលអ បុន្នត ម្រេូវការធធវ ើធេស្ត បដនែ េពីធលើការជួ បជាេួ យត្គូវធពេយកូ នរបស្់អាក ឬេណ្ឌលស្ុខ្
ភាពកនុងេំបន់ អា កក៏អាចធៅកាន់េីតាំងេួ យកនុងចំធណាេេីតាំងខាងធត្កាេបាន។

•

ទីតង
ំ ធធវ ើធេស្តធៅទីម្រក ុង LA ឬកនុងធោនធី LA។ េីតាំងធ្វ ើធេស្ត ទំងធនោះផតល់ជូននូ វការធ្វ ើធេស្ត រក
ធេធោគ COVID-19 ធោយឥេគិេថ្ថ្េែល់េនុស្ែត្គប់គ្នាដែលរស្់ធៅកនុងធខាន្ី LA ធោយេិនគិេពី
សាែនភាពអធ ត ត្បធវស្ន៍ធ ើយ។ េិនមានកំណ្េ់ធលើអាយុអាកដែលអាចធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគធៅេីតាំង
ធ្វ ើធេស្ត
ធៅេីត្ក ុង LA និងកនុងធខាន្ី LA ធ ើយ។ កុមារអាយុធត្កាេ 16 ឆ្ាំត្េូវដេមានេនុស្ែ
័ េកជាេួ យ។ េនុស្ែធពញវយ
័ ដែលេកជាេួ យធនោះ ត្បដសលជាអាចត្េូវបានធស្ា ើស្ុំឱ្យត្បេូ ល
ធពញវយ
ស្ំណាករបស្់កុមារធ ោះ។ េិនចំបាច់ធ្វ ើការណាេ់ជួបធេ បុដនត ត្េូវបានជត្េ ុញឱ្យធ្វ ើធែើេបីកាេ់បនែ យ
ធពលធវលារង់ចំ។ ស្ូ េចូ លធៅកាន់ធគសេំព័រ covid.19.lacounty.gov/testing ឬេូ រស្័ពទធៅធលខ្ 2-11 ធែើេបីធរៀបចំការធ្វ ើធេស្ត ។

•

ធៅតេឱស្ថ្ស្ថាន។ ឱ្ស្ថ្សាែនជាធត្ចើនមានផតល់ជូនការធ្វ ើធេស្ត រកធេធោគ COVID-19 ធោយឥេ
គិេថ្ថ្េ។ ស្ូ េេូ រស្័ពទធៅ ឬចូ លធៅកាន់ធគសេំព័រថ្នឱ្ស្ថ្សាែនកនុងេំបន់របស្់អាកស្ត្មាប់ព័េ៌មាន
លេអ ិេ ធសើយត្េូវត្បាកែថាការកំណ្េ់ធលើអាយុេិនបានផ្លេស្់បតរធូ
ោះធេ។
o

Walmart ស្ហការជានៃគូ ជាេួ យម្រក ុេហុន Quest Diagnostics - ស្ត្មាប់កុមារដែលមាន
អាយុចប់ពី 2 ឆ្ាំធ ើងធៅ

o

CVS Health - ស្ត្មាប់កុមារដែលមានអាយុចប់ពី 3 ឆ្ាធំ ើងធៅ

o

Walgreens - ស្ត្មាប់កុមារដែលមានអាយុចប់ពី 3 ឆ្ាំធ ើងធៅ

o

Rite Aid - ស្ត្មាប់កុមារដែលមានអាយុពី 4 ឆ្ាំធ ើងធៅ

o

ឱស្ថ្ស្ថានឯកោជយធសេងៗធទៀេ doineedacovid19test.com
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ធនធានននការធធវ ើធេស្តជំងឺ COVID-19 ស្ម្រាប់កា
ុ រ

•

ស្ថលាធរៀន ឬស្េព ័នធកីឡាយុវជនរបស្់កូនអ្ន ក។ សាលាធរៀន និងេំបន់សាលាធរៀន (school districts)
ជាធត្ចើនផតល់នូវការធ្វ ើធេស្ត ជំងឺ COVID-19 ធោយឥេគិេថ្ថ្េែល់ស្ិស្ែ បុគគលិក និងអា កស្ម ័ត្គចិេត។
ស្ូ េទក់េងធៅសាលាធរៀន ឬ ស្េព ័នធកីឡារបស្់អាកធែើេបីដស្វ ងយល់ថា ធេើការធ្វ ើធេស្ត អាចរកបាន
ឬធេ និងរធបៀបធៅេេួ លការធ្វ ើធេស្ត ធ ោះ។

ការធធវ ើធេស្តធៅតេសទេះ
•

ការធ្វ ើធេស្ត ធៅតាេផទោះអាចរកបានធៅកនុងឱ្ស្ថ្សាែន ផារេំធនើប ឬហាងលក់េំនិញ្ំៗ ធោយមាន
ធវជជបញ្ញជ ឬធោយេិនមានធវជជបញ្ញជ។

•

ត្បស្ិនធបើអាកកំពុងពិចរណាធត្បើឧបករណ្៍ធ្វ ើធេស្ត ធៅតាេផទោះស្ត្មាប់ការធ្វ ើធេស្ត ដែលេត្េូវជា
ចំបាច់ ស្ូ េត្បាកែថាឧបករណ្៏ធ្វ ើធេស្ត ទំងធ ោះត្េូវបានេេួ លសាគល់ធោយសាលាធរៀន ឬេីតាំងកេម
វ ិ្ីធ ោះ។ លេធផលថ្នការធ្វ ើធេស្ត ធៅតាេផទោះេិនអាចត្េូវបានធត្បើធែើេបីបញ្ច ប់ការធ្វ ើចតាត ីស្័កេុន
ធពលកំណ្េ់ ឬធែើេបីបញ្ញជក់ថាកូ នរបស្់អាកេិនមានជំងឺ COVID-19 ធ ោះធេ។

•

ត្េូវែឹងថា ការធ្វ ើធេស្ត ធៅតាេផទោះេិនត្េូវបានោប់រងធោយត្ក ុេសុនធា ោប់រងធេ ធលើកដលងដេ
ការធ្វ ើធេស្ត ទំងធ ោះត្េូវបានធចញធោយធវជជបញ្ញជរបស្់ត្គូធពេយ។ ស្ត្មាប់ព័េ៌មានអំពីឧបករណ្៍ធ្វ ើ
ធេស្ត ធៅតាេផទោះ ស្ូ េចូ លធេើល ធគសេំព័រធ្វ ើធេស្ត ធោយខ្ល ួនឯងរបស្់ CDC។
ស្ូ េត្បយ័េាចំធ ោះការធបាកត្បាស្់ទក់េង
នឹងការធ្វ ើធេស្ត រកជំងឺ COVID-19 - ចូ ល
ធៅកាន់ធគសេំព័រ DPH ការធបាកត្បាស្់
និងការធកេ ងបនេ ំទក់េងនឹងជំងឺ
COVID-19 ធែើេបីដស្វ ងយល់អំពីការធបាក
ត្បាស្់ និងការធកេ ងបនេ ំ។

ស្ម្រាប់េ័េ៌ានបន្នា េអ្ំេីការធធវ ើធេស្តរកធេធោគ COVID-19 និងថាលទធ សលរបស្់អ្នកានន័យយងណា ស្ូេចូ លធៅ
កាន់ធគហទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidtests។
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