ካምፍሪ ፕሮጀክት ብዛዕባ
መርመራ LFD/ LFT

ካምፍሪ ፕሮጀክት ዝያዳ ሓበርረታ ንምርካብ፥:
ናይዚ ቅልጠፍ መርመራ ውጽኢት ክሳብ ክደይ ቅኑዕ እዩ?
በቲ እተገብረ መጽናዕቲ መሰረት ናይዚ ቅልጡፍ መርመራ ወጽኢት
ክሳብ 99% ቅኑዕ ምዃኑ እዩ ዘርእይ። እዚማለት ከኣ ብጌጋ ኮቪድ
ዘይብልካ/ኪ ኮለኻ/ኺ ኣሎኻ/ኺ ዝብል ወጽኢት ናይ ምሃብ
ተኽእሎታት ኣዝዩ ወሑድ እዩ።

እዚ ቅልጡፍ መመርመሪ ኣብ ክንደይ ግዜ ክገብር ኣሎኒ?
እቲ ቫይረስ ኣሎካን የብልካንን ንምፍላጥ እዚ ቕልጡፍ መመርመሪ
ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክግበር ኣለዎ ማለት ኣብ ውሽጢ ሰልስተ ወይ
ኣርባዕተ መዓልቲ። ሰባት ኮቪድ እንተድኣ ኣብ ውሽጦም ኣሎ እሞ
እንተተወሺቦም እቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ሰባት ኣይዛመትን።
ዋላ ውን ክታበት ዝወሰደ ሰብ ብኮቪድ-19 ናይ ምትሓዝ ተኽእሎ
ኣሎ- ስለዚ ቀጻሊ መርመራ ክግበር ኣለዎ።.

ንምንታይ እዩ መመርመሪ ላተራል ፍሎው (LFT) ዝወሃብ ዘሎ?
ዳርጋ ካብ ሰልስተ ኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት ሓደ ሰብ ዋላ ሓደ
ምልክት ናይ ሕማም ኮቪድ፟-19 የብሎምን ስለዚ እዚ ቕልጡፍ
መመርመሪ ነቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ግን ናይ ሕማም ኮቪድ-19
ምልክታት ዘይብሉ ሰብ ቐልጢፍካ ብምፍላጥ ነቲ ቫይረስ ምዝማት
ኣብ ምቁጽጻር ሓጋዚ ይኸውን።

ካብ ፋርማሲ መውሰዲ ኮድ እንተተጠቒምኪ/ካ ሓጋዚ እዩ
ምኽንያቱ ሃገራዊ ኣገልግሎትጥዕና (NHS) ሓበሬታ ብቐሊል
ክረክብ ስለዝኽእል ማለት እቲ መርመራ ንመን ምዃኑ ብቐሊል
ክፍለጥ ይከኣል። ካብ ፋርማሲ መውሰዲ ኮድ ዝምልከትን ብኸመይ
ኮድ ይርከብን ንምፍላጥን ንዚያዳ ሓበሬታን ናይ መንግስቲ ድሕረ
ገጽ GOV.UK ተመልከት/ቲ።

ሽዑ እቲ ዝተፋሕፍሐ ጡጥ ኣብ ውሽጢ ሕቑቕ ፈሳሲ ተእትዎ።
ብድሕሪኡ ድማ ኣብቲ መመርመሪ ኣቑሑ ተንጥቦሞ ፤እቲ ናይ
መርመራ ውጽኢት ትጽበ።
ውጽኢት መርመራ ብቕልጡፍ ናብ ላቦራቶሪ ከይወሰድካ ኣብኡ
እንከለኻ ይፍለጥ።
ቀጻሊ ቅልጡፍ መርመራ ብኸመይ ክትረኽብ ትኽእል
ቅልጡፍ መመርመሪ ናብ ገዛኻ ክስደደልካ/ኪ, ኣብ ናይ መንግስቲ
ድሕረ ገጽ (GOV.UK) ክጥለብ ይከኣል እዩ።
ክሳብ 2 ባኮ ማለት ሓደ ባኮ 7 መመርመሪ ናውቲ ዝሓዘ ካብ ኣብ
ቀረባ ዝርከብ ፋርማሲ ‘ውን ክውሰድ ይከኣል እዩ።

ከመይ ጌረ ላተራል ፍሎው (LFT) መርመራ ይገብር?
ላተራል ፍሎው መርመራ (LFT) ንምግባር ነዊሕ ኣብ ጫፍ ጡጥ
ዘለዎ ኣብ ሓናትኻን ኣብ ውሽጢ ኣፍንጫኻን ብምፍሕፋሕ ወይ
ከኣ ኣብ ውሽጢ ኣፍንጫኻ ጥራይ ብምፍሕፋሕ (ኣብ ክልቲኡ
መስኮት ኣፍንጫ) ይውሰድ።

ውጽኢት መርመራ ብከመይ ይሕብር ወይ ሪፖርት ይገብር?

ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ገዛ ብ ላተራል ፍሎው ተባሂሉ ዝፍለጥ
ቅልጡፍ መርመራ ዝተግብረ ናይ ኮቪድ 19 ውጽኢት(ነጋቲቨ ወይ
ፖዘቲቭ ወይ ውን ጌጋ) ሪፖርት ክግበር ኣለዎ::

ጠቐሜታ ዘለዎም ድሕር ገጻት

ድሕረ ገጽ (Website):

www.peaceofmindnortheast.org.uk

ናይ ኮቪድ መመርመሪ ኣቑሑ ንምጥላብ:

www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

ተለፎን (Phone): 0191 447 7801

ምምሕዳር ጌት ስሄድ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ሓበሬታ ንምርካብ
(Gateshead Council):

www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions

ኣብ ትሕቲ ድሕረ ገጽ ናይ ምምህዳር ጌት ስ ሄድ ‘listen and
translate option’ ዝብል ብምጥዋቕ ብ ዝተፈላለየ
ቋንቋታት አተተርጎመ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ቢት ኮቪድ ሰሜናዊ ምብራቕ (Beat Covid North East):
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እተዳለወ ቪዲዮታት ኣሎ።

www.beatcovidne.co.uk

ካብ ፋርማሲ ንምውሳድ ኮድ ንምርካብ

https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/collect-lateralflow-kits

ውጽኢት መርመራ ሪፖርት ንምግባር

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/testresults/report-a-rapid-lateral-flow-test-result/

ካብ ማህበረ ኮም ምምሕዳር ጌት ስ ሄድ ዝተረኽበ
ተንቀሳቅሃሲ ) LFT/ LFD testing video)

https://youtu.be/bp6YSH3wb5A

ወጽኢት መርመራ ፖዘቲቭ እንተኾይኑ ክትውሸብ /ቢ ኣሎካ/ኪ

ኣብ ገዛ ዝግበር ናይ ላተራል ፍሎው መርመራ ብኸመይ ይግበር
ደረጃ ብደረጀ ብኸመይ ባዕልኻ
መርመራ ከምእትገብር መምርሒ

ናይ ኮቪድ 19
መመርመሪ ኣቕሓ

1
ኣብ ውሽጢ LFD ዝርከቡ
ነገራት:

1

2

1) ነቲ ቅምሶ
መውሰዲ ብልቃጥ
ዝሕዝ

2) ኣብ ፕላስቲክ
እተዓሸገ መመርመሪ
ዘንጊ

3

2
3) ምስቲ ቅምሶ
ዝሕወስ ፈሳሲ ዝሓዘ
ሳኬት

4) ነቲ ቅምሶ ዝሕዝ
ብልቃጥ

3
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5) ነቲ ቅምሶ
መውሰዲ ዘለዎ
ዕሹግን ሽፉንን

5

6) ንጉሓፍ መትሓዚ
ዝኸውን ፕላስቲክ
ንእሽቶ ፌስታል

ውጽኢት ላተራል ፍሎው (LFT) መርመራ
1) ሓደ መስመር ኣብ ጥቓ ‘C’ ማለት ነጋቲቭ ፡ ኮቪድ የብልካ/ኪን
2) ክልተ መስመር ሓደ ኣብ ጥቓ ‘C’ ሓደ ኣብ ጥቓ ‘T’ማለት ፖዘቲቭ ፡ ኮቪድ
ኣሎካ/ኪ
3) መስመር የለን ወይ ሓደ መስመር ኣብ ጥቓ ‘T’ማለት መርመራ ፍሩስ
ወጽኢት ማለት እዩ።

እዚ ሓበሬታ ችክ እተገብረ ሉ ዕለት 01/12/2021
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