ធនធានននការធធវ ធើ េស្ត ជំងឺ COVID-19 ស្ម្រាប់កា
ុ រ
ប្រភេទនៃការភ្វ ភើ េស្ត ជំងឺ COVID-19
•

ការភ្វ ើភេស្ត រកភេភោគអាចរង្ហាញថា ភេើរុគគលភ ោះមាៃឆ្ល ងភេភោគ COVID-19
ភេលឥឡូវធនេះដែរឬភទ។ ការភ្វ ើភេស្ត រកភេភោគ ដែលម្រេូវបានធម្របម្រើ បាស្់ធែើម្បីពិនិេយរកជំងឺ
COVID-19 ានពីរម្របធេទធ េះគឺ៖ ការភ្វ ើភេស្ត រកដសែៃភេភោគ ឬការភ្វ ើភេស្ត េប្ងីកអាស្ុីែៃុយ
ភកល អុ៊ិច (NAATs/PCR) ៃ៊ិងការធធវ ើភេស្ត រកសារធាេុដែលរញ្ចល
ូ កនុងខ្ល ួៃភែើេបីរភងក ើេភាេសាុំ
(Antigen tests)។ ការធធវ ើធេស្ត ទ ំងធនេះេ៊ិៃ៊ិេយភេើលថា ភេើរុគគលមាាក់ដែលមាៃភោគស្ញ្ញាភ ោះបាៃ
ឆ្ល ងភេភោគ COVID-19 ដម្នឬធទ។
ការភ្វ ើភេស្ត ទ ំងភៃោះក៏ប្េូវបាៃភប្រើម្របាស្់ស្ប្មារ់ការេ៊ិៃ៊ិេយទូ ធៅចំភ ោះេៃុស្ែដែល
ម្ិនានធោគស្ញ្ញាផងដែរ។ ទ ំងភៃោះគឺជាការធធវ ើភេស្ត ធៅធលើស្ំណាកតាេប្ចេុោះ ឬកំហាកទឹកមាេ់។

•

ការភ្វ ើភេស្ត រកសារធាេុទប់ទល់នឹងជំងឺកនុងឈាម្ ឬអង់ទីក័រ [ដែលប្េូវបាៃសាគល់ថាជាការធធវ ភើ េស្ត
ភស្រ ៉ូេវ ិទា (serology)] អាចរង្ហាញថា ភេើេៃុស្ែមាាក់ភ ោះបាៃឆ្ល ងធម្ធោគេី
ភេលកនល ងម្កដម្នឬធទ។ វាគឺជាការភ្វ ភើ េស្ត ឈាេ។ ការភ្វ ើភេស្ត រកអង់ទីក័រេ៊ិៃអាចប្បារ់
បាៃភទថា ភេើរុគគលណាមាាក់មាៃជំងឺ COVID-19 ភេលឥឡូវធនេះធឡើយ។

ប្េូវប្បាកែថាអា កែឹងថា អា កកំេុងដេភ្វ ើភេស្ត ប្រភេទណា។
ប្រស្៊ិៃភរើអាកប្េូវការការភ្វ ើភេស្ត ភែើេបីរភំ េញតាេេម្រម្ូវការរបស្់សាលាភរៀៃ ទីតាំងភរៀរចំកេម វ ិ្ី ឬប្ក មេកី
ប្េូវប្បាកែថាការភ្វ ភើ េស្ត ធ េះប្េឹេប្េូវកនុងការរំភេញតាេេប្េូវការរបស្់ទីតំងទ ំងភ ោះ។

ទីកដៃល ងទទួ លការភ្វ ភើ េស្ត
ប្រស្៊ិៃភរើក៉ូៃររស្់អាកមាៃភោគស្ញ្ញា វាជាការលអ រំផេ
ុ កនុងការទទួ លការភ្វ ភើ េស្ត េីប្គូភេទយររស្់េួកភគ
ឬេណ្ឌលស្ុខ្ភាេកនុងេំរៃ់។ ស្៉ូ េទ៉ូ រស្័េទភៅភលខ្ 2-1-1 ឬស្៉ូ េច៉ូ លភេើល 211LA ប្រស្៊ិៃភរើអាកប្េូវការ
ជំៃួយដស្វ ងរកប្គូភេទយ។ អា កក៏អាចដស្វ ងរកេណ្ឌលស្ុខ្ភាេេួ យភៅជ៊ិេអា ក ភោយរញ្ចល
ូ ភលខ្ក៉ូ ែេំរៃ់
ររស្់អាកធៅកនុង ធគហទំព័រ HRSA.gov
។
មាៃទីតាំងជាភប្ចើៃស្ប្មារ់ទទួ លការភ្វ ើភេស្ត ៖
•

ភៅតាេឱស្ថសាាៃ។ ឱស្ថសាាៃជាភប្ចើៃមាៃផត លជ
់ ៉ូ ៃការភ្វ ើភេស្ត រកភេភោគ COVID-19 ភោយឥេ
គ៊ិេនថល ។ ស្៉ូ េទ៉ូ រស្័េទ ឬច៉ូ លភេើលភគសទំេ័រស្ប្មារ់េ័េ៌មាៃលេអ ៊ិេ។
o Walmart ភោយមាៃ Quest Diagnostics - ស្ប្មារ់កមា
ុ រដែលមាៃអាយុចារ់េី 2
ឆ្ាំភ ើងភៅ
o CVS Health ៃ៊ិង Walgreens - ស្ប្មារ់កមា
ុ រដែលមាៃអាយុចារ់េី 3 ឆ្ាភំ ើងភៅ
o Rite Aid - ស្ប្មារ់កមា
ុ រដែលមាៃអាយុេី 4 ឆ្ាភំ ើងភៅ
o ឱស្ថសាាៃឯកោជយភផែងៗភទៀេ ស្៉ូ េច៉ូ លភៅកាៃ់ធគហទំព័រ doineedacovid19test.com

•

សាលាភរៀៃ ឬស្េព ៃ
័ ធ កី យុវជៃររស្់កូនអា ក។ សាលាភរៀៃ ៃ៊ិងេំរៃ់សាលាធរៀន (school districts)
ជាភប្ចើៃផត លៃ
់ ៉ូ វការភ្វ ើភេស្ត ជំងឺ COVID-19 ភោយឥេគ៊ិេនថល ែល់ស្៊ិស្ែ រុគគល៊ិក ៃ៊ិងអា កស្ម ័ប្គច៊ិេត។
ស្៉ូ េទក់ទងភៅសាលាភរៀៃ ឬស្ម្ព ័នធកី របស្់ក៉ូៃអា កភែើេបីដស្វ ងយល់ថា ភេើការភ្វ ើភេស្ត អាចរក
បាៃដែរឬធទ ៃ៊ិងអាចទទួ លបានភោយរភរៀរណា។

•

ទីតាំងភ្វ ភើ េស្ត ដែលឧរេា េភភោយភោៃ្ី។ ទីតាំងភ្វ ើភេស្ត ទ ំងភៃោះផត ល់ជ៉ូៃៃ៉ូ វការភ្វ ើភេស្ត ប្រភេទ
PCR ធោយឥេគិេនលលែល់េៃុស្ែប្គរ់គ្នាដែលរស្់ភៅកនុងភោៃ្ី LA ធហើយភោយេ៊ិៃគ៊ិេេីសាាៃ
ភាេអភ ត ប្រភវស្ៃ៍ភ ើយ។ ទីតាំងជាភប្ចើៃភ្វ ភើ េស្ត ជូ នកុមារប្គរ់អាយុ។ កុមារដែលានអាយុភប្កាេ
16 ឆ្ាំប្េូវដេមាៃេៃុស្ែភេញវ ័យអេែំភណ្ើរ
ធហើយដែលជាេៃុស្ែដែលអាចប្េូវបាៃភស្ា ើស្ឱ្
ុំ យម្របម្ូ លយកគំរ ូស្ំណាក។ ស្៉ូ េច៉ូ លភៅកាៃ់ភគសទំេ័រ
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្ៃធាៃនៃការភ្វ ភើ េស្ត ជំងឺ COVID-19 ស្ប្មារ់កមា
ុ រ
covid.19.lacounty.gov/testing ធែើម្បីដស្វ ងរកទីតំងដែលធធវ ើភេស្ត ជូ នកុមារ ឬដែលេប្េូវ
ឱយភ្វ កា
ើ រណាេ់ជួរ។ ប្រស្៊ិៃភរើអាកប្េូវការជំៃួយ អ្ន កអាចទូ រស្័ពទធៅភលខ្ 2-1-1 ភែើេបីភរៀរចំការភ្វ ើ
ភេស្ត ផងដែរ។
• ទីតាំងភ្វ ភើ េស្ត ដែលេ៊ិៃដេៃជារបស្់ភោៃ្ី។
ទីតំងធធវ ើធេស្ត ម្ួ យចំនួនម្រេូវបានម្រគប់ម្រគងធោយម្រក ុម្ហុនឯកជន ប្រេ័ៃធដថទ ំស្ុខ្ភាេឯកជៃ
ឬទីប្ក មងកនុងេំរៃ់ ធហើយទីតំងទ ំងធនេះម្ិនម្រេូវបានម្រេួេពិនិេយធោយធោនធី LA ភទ។
o េួ កភគម្របដហលជាានផដ លកា
់ រភ្វ ើភេស្ត ស្ប្មារ់កុមារដែរ។ ស្ូ ម្សាកស្ួ រអំេីការកំណ្េ់អាយុ។
o េួ កភគម្របដហលជាអាចគ៊ិេនថល ស្ប្មារ់ការភ្វ ើភេស្ត ។ ស្ូ ម្សាកស្ួ រជាេុៃថាភេើមាៃការគ៊ិេនថល
ឬនថលភស្វាកម្ម ដែរឬធទ។
o េួ កភគក៏ម្របដហលជាអាចភស្ា ើស្ុំេ័េ៌មាៃ ែ៉ូ ចជា រ័ណ្ណស្ាាល់ខ្ល ួនដែលបានធចញធោយរោាេ៊ិបាល
ឬធា ោរ់រង។

ការភ្វ ភើ េស្ត ភៅតាេផទ ោះ
ឧរករណ្៍ភ្វ ភើ េស្ត តាេផទ ោះ - អា កប្រេ៉ូ លគំរ ូស្ំណាក ភសើយស្ំណាកធ េះប្េូវបាៃយកភៅភ្វ ភើ េស្ត ធៅម្នទ ីរពិធសាធន៍។
ឧរករណ្៍ភ្វ ើភេស្ត ម្របធេទ PCR មាៃជូ នស្ប្មារ់េៃុស្ែដែលមាៃអាយុចាប់ពី 4 ឆ្ាំភ ើងភៅ ធហើយដែលរស្់ធៅកនុង
ធោនធី LA ៃ៊ិងមាៃភោគស្ញ្ញា ឬគ៊ិេថាេួ កភគបានបេះពាល់ភៅៃឹងជំងឺ COVID-19។
លទធ ផលជា្េម តាអាចទទួ លយកបាៃកនុងអ្ំឡ
ុ ងភេលចាប់េី 24 ភៅ 48
ភមា៉ោងរ ទ រ់េីេៃទ ីរេ៊ិភសា្ៃ៍ទទួ លបានភេស្ត ធ េះ។ ឧរករណ្៍ធធវ ើធេស្ត ការធធវ ើ
ធេស្ត ៃ៊ិងការភផញើស្ំរុប្េ គឺេ៊ិៃគ៊ិេនថល ទ ំងអស្់ តាេរយៈកេម វ ិ្ីររស្់ភោៃ្ីម្ួយ៖
• ធស្ន ស្
ើ ឧ
ុំ រករណ្៍ធធវ ធើ េស្ត តាេអៃ ញ។ ឧរករណ្៍ធធវ ធើ េស្ត ប្េូវបាៃភផញភើ ៅផទ ោះររស្់អាកតាេស្ំរុប្េ
ធហើយអ្ន កធផញវា
ើ តម្ស្ំបម្រុ េភៅេៃទ ីរេ៊ិភសា្ៃ៍ វ ិញបាៃ។
• ធៅទទួ លយកឧរករណ្៍ភ្វ ភើ េស្ត េីទីតាំងេួ យភៅកនុងភោៃ្ី LA។ ប្រេ៉ូ លយកគំរ ូស្ំណាកធៅផទោះ
ឬធៅកនុងឡានរបស្់អ្នក ភសើយប្រគល់វាភៅទីតាំងែ៉ូ ចគ្នាភ ោះ។
ស្ប្មារ់េ័េមា
៌ ៃលេអ ៊ិេ ស្៉ូ េច៉ូ លភៅកាៃ់ភគសទំេ័រ covid.19.lacounty.gov/testing។

ការភ្វ ភើ េស្ត ភោយខ្ល ួៃឯង – អា កប្រេ៉ូ លយកគំរ ូស្ំណាកភសើយភ្វ ភើ េស្ត ភោយខ្ល ួៃឯង។
លទធ ផលជាធម្ម តម្រេូវចំណាយធពលចាប់ពី 15 ធៅ 30

ទី។

• ធស្ន ស្
ើ ឧ
ុំ រករណ្៍ភ្វ ភើ េស្ត ភោយឥេគ៊ិេនថលតាេរយៈធគហទំពរ័ COVIDtests.gov។
អ្ន កអាចទទួ លបានឧបករណ៍ធធវ ើធេស្ត ដបបឆាប់រហ័ស្ភោយឥេគ៊ិេនថល ចំៃួៃ 4
ស្ម្រាប់ម្រក ុម្ប្គួ សារនីម្ួយៗតាេស្ំរុប្េ។
• េីឱស្ថសាាៃ តាេអៃ ញ ឬតាេហាង ែ៉ូ ចជាផារទំភៃើរ ឬហាងលក់ស្ាារៈ្ំៗ។
េៃុស្ែភាគភប្ចើៃដែលមាៃធា ោរ់រងស្ុខ្ភាេ អាចទទួ លបាៃឧរករណ្៍ភ្វ ើភេស្ត ដបបឆ្រ់រស័ស្ភោយឥេគ៊ិេ
នថល ។ ស្៉ូ េទក់ទងធៅគភប្មាងដផៃការស្ុខ្ភាេររស្់អាកស្ប្មារ់ការដណ្ ភំ ផែងៗ។ ប្រស្៊ិៃភរើអាកភៅហាងម្ួ យ
ភសើយហាងធ េះេ៊ិៃទទួ លយកធា ោរ់រងររស្់អ្នកធទធ េះ ស្៉ូ េអា ករកាទុក វ ិក័យរ័ប្េររស្់អាក។
គធម្រាងដផនការស្ុខ្ភាពភាគធម្រចើននឹងស្ងនថល ខ្លោះ ឬទ ំងអស្់ វ ិញ។
គធម្រាងដផនការភាគភប្ចើៃចំណាយស្ប្មារ់ការភ្វ ើភេស្ត ភៅផទ ោះរស៉ូ េែល់ចំនួន 8 កនុងេួ យដខ្
ស្ប្មារ់េៃុស្ែមាាក់ៗដែលានធឈាមេះធៅកនុងគធម្រាងដផៃការភៃោះ។ ស្ម្រាប់ព័េា
៌ នលម្អ ិេ ស្៉ូ េភេើល
ភគសទំេ័រនៃការលក់តាេផទ ោះ និងធោយម្ិនានធវជជបញ្ញជរបស្់ CMS។
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្ៃធាៃនៃការភ្វ ភើ េស្ត ជំងឺ COVID-19 ស្ប្មារ់កមា
ុ រ

គៃល ោះឹ ! ស្៉ូ េេ៊ិៃ៊ិេយ ភគសទំេ័រររស្់រែឋ បាលចំណីអាហារ និងឱ្ស្ល (FDA)
ភែើេបីែឹងថាភេើឧបករណ៍ធធវ ើភេស្ត ររស្់អាកបាៃទទួ លការអៃុញ្ញាេឱ្យធម្របម្រើ បាស្់ដែរឬធទ។
ឧបករណ៍ភ្វ ើភេស្ត ភោយខ្ល ួៃឯងខ្ល ោះអាចមាៃការកំណ្េ់អាយុ។
ស្ម្រាប់ព័េា
៌ នអំេីឧរករណ្៍ភ្វ ើភេស្ត ភៅតាេផទ ោះ ស្៉ូ េច៉ូ លភេើល
ភគសទំេ័រការភ្វ ើភេស្ត ភោយខ្ល ួៃឯងររស្់ម្ជឈម្ណឌលម្រគប់ម្រគង និងទប់សាាេ់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

ស្ូ េប្រយ័េាចភំ
ោះការភបាកប្បាស្់
ៃ៊ិងការដកល ងរៃល ទ
ំ ក់ទងនឹងការភ្វ ភើ េស្ត ជំងឺ COVID-19
គណ្ៈកេម ការ ណ្៊ិជជកេម ស្សេ័ៃធ (Federal Trade Commission) មាៃេ័េ៌មាៃអំេី វ ិ្ីភជៀស្
វាងការទ៊ិញឧរករណ្៍ធធវ ភើ េស្ត ដកល ងកាលយតាេអៃ ញ ឬការភបាករភញ្ញោេឱយភប្រើម្របាស្់
ទីតាំងភ្វ ើភេស្ត ដកល ងកាលយ។
ស្ូ ម្ច៉ូ លភៅកាៃ់ភគសទំេ័រ ការភបាកម្របាស្់ៃ៊ិងការដកល ងរៃល ំទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19
ររស្់ យកោឋនស្ុខ្ភាពសាធារណៈ (DPH) ភែើេបីដស្វ ងយល់អំេីការ
ភបាកប្បាស្់ៃ៊ិងការដកល ងរៃល ំដែលធកើេានធឡើងជាទូ ធៅ។
ប្រស្៊ិៃភរើអាកគ៊ិេថាអា កបាៃរកភ ើញទីតំងធធវ ើធេស្ត ជំងឺ COVID-19
បធណា
ដ េះអាស្នន ដែលដកល ងកាលយ ឬបានទ៊ិញឧបករណ៍ធធវ ើភេស្ត ជំងឺ COVID-19 ដកល ងកាលយ
ស្៉ូ េោយការណ្៍ភៅ យកោឋនក៊ិចចការអេ៊ិថជ
៊ិ ៃ ៃ៊ិងជំៃួញ (Department of Consumer and
Business Affairs) តាេរយៈភគសទំេ័រ bit.ly/DCBAHelp ឬ តាេរយៈភលខ្ 1-800 593-8222។

ស្ប្មារ់េ័េមា
៌ ៃរដៃា េអំេីការធធវ ើភេស្ត រកភេភោគ COVID-19 ៃ៊ិងថាធេើលទធ ផលររស្់អាកមាៃៃ័យយ៉ោងណាធ
ស្៉ូ េច៉ូ លភៅកាៃ់ភគសទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidtests។
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