ካምፍሪ ፕሮጀችት
LFD/ LFT ምርመራ

Comfrey Project ኮምፍረይ ፕሮጀክት አድራሻ መረጃ):
ድኅረ-ገጽ: www.thecomfreyproject.org.uk/
ኢሜይል Email: info@thecomfreyproject.org.uk
ተሌፎን : 0191 447 7801
የ ጌት ስ ሄድ ከተማ አስተዳደር ስለ ኮቪድ መረጃ
Gateshead Council Covid 19 information:
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions

የ Recite የትርጉም መሣሪያን ለመጠቀም በማንኛውም
የጌትስሄድ ምክር ቤት ድረ-ገጽ ግርጌ የሚገኘውን የማዳመጥ
የመተርጎም አማራጭን ይጠቀሙ
Beat Covid North East:
ኮቪድ ሰሜን ምስራቅ እነዴት እንደተቋቋሙት የሚያሳይ
የቪዲዮ ግብዓቶች በተለያዩ ቋንቋዎች ይገኛሉ
www.beatcovidne.co.uk
የተወሰደው ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ 99 ከ መቶ የሆነ እርግጠኛነት
አለው፡፡ ይህ ማለት የተሳሳተ ውጤት የማሳየት እድል (ቫይረሱ
ሳይኖርብዎት ውጤቱ ግን ፖዘቲቨ የማሳየት እድሉ) እጅግ በጣም ጠባብ
ነው።

የምርመራው ውጤት ምን ያህል እርግጠኛነት አለው?

በየስንት ግዜ ነው ይህን ምርመራ መውሰድ ያለብኝ?
ቫይረስ አለብዎት ወይ የለብዎትም ለማወቅ ይህን ምርመራ
በሳምንት 2 ግዜ (በየ 3 ወይንም 4 ቀናት ልዩነት)ማድረግ
ይኖርብዎታል. ወጤቱ ፖዘቲቨ ከሆነ በተሎ በመለየት ቫይረሱ ወደ
ሌላ ሰው እንዳይዛመት ማድረግ ይቻላል፡፡
የኮቪድ ክትባት ከወሰዱ በኋላም ቢሆን ቫይረሱን ሊያስተላልፉ
ስለሚችሉ ምርመራውን መውሰድ ይኖርብዎታል፡፡

ለምንድን ነው ላተራል ፍሎው የተባለ ምርመራ መውሰድ አስፈላጊ
የሆነው?
ከ 3 ሰዎች 1 የሚሆኑት ኮቪድ ተይዘው እያለ ምንም አይነት
የኮቪድ ምልክቶች አይታዩባቸውም ስለዚ እነዚህን ምልክት
ሳይታይባቸው ቫይረሱ ያለባቸውን ሰዎች በተሎ ለመለየት
እንድያስችል ይህ ፈጣን የሆነ መመርመያ ወስዶ መመርመር
አስፈላጊ ይሆናል፡፡

የላተራል ፍሎው ምርመራ እንዴት ነው የሚወሰደው?
ጫፉ ላይ ጥጥ ያለበትን ዘንግ ላንቃ ላይ እና አፍንጫ ውስጥ
ወይንም አፍንጫ ላይ ማለት ሁለቱ የአፍንጫ ቀዳዳ ውስጥ
በመፈተግ የሚወሰድ ምርመራ ነው፡፡
ጫፉ ላይ ጥጥ ያለበትን ዘንግ አፍንጫ ውስጥ ወይ ላንቃ ውስጥ
ከፈተጉ በኃላ የተዘጋጀው ፈሳሽ ወስጥ በመቀላቀል፣ የተቀላቀለውን
ፈሳስሽ የመመርመርያው መሳርያ ላይ ናሙና በንማንጠብ
ምርመራው ይወሰዳል፡፡ ከዚያ ውጤቱን ወደ ላቦራቶሪ መውሰድ
ሳያስፈልግ ከደቂቃዎች በኋላ ማየት ይቻላል፡፡
ቀጣይ የሆነ መመርመርያ መሳርያ እንዴት ማግኘት ይቻላል?
የመንግስት ድኅረ-ገጽ (GOV.UK) ገብተው በማዘዝ ላተራል
ፍሎው የተባለ መመርመርያ እቤትዎ ድረስ እንዲመጣልዎ ማድረግ
ይቻላል፡፡
ሁለት ባኮ ማለት እውስጡ እያንዳንዱ ባኮ 7 መመርመርያ መሳርያ
የያዘ ላተራል ፍሎው የተባለ መመርመርያ ከአቅራቢያዎ የሚገኝ
ፋርማሲ መውሰድ ይችላሉ፡፡
መመርመርያውን ሲወስዱ የመውሰጃ ኮድ ከ መንግስት ድኅረገጽ
ከወሰዱ እና ኮዱን ለፋርማሲ ካሳዩ ለ ብሄራዊ የ ጤና አገልግሎት
(NHS)ን የርስዎን አድራሻ እና ውጤትዎን በቀላል ለማወቅ
የረዳዋል፡፡

የምርመራ ውጤት እንዴት ማሳወቅ (ሪፖርት)ማድረግ እችላለሁ??
እቤት ውስጥ ይሁን ስራ ቦታ የ ላተራል ፍሎው ምርመራ ካደረጉ
ወጤቱን ፖዘቲቭ ይሁን ነጋቲቨ ወይንም የተሳሳተ፤ ውጤቱን
ማሳወቅ ይኖርብዎታል፡፡
ጠቃሚ ድኅረ ገጻት
የመመርመርያ መሳርያ ለማዘዝ
www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flowtests
ከፋርማሱ የመውሰጃ ኮድ ለማግኘር
https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/collectlateral-flow-kits
ወጤትዎን ላማሳወቅ
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/testing/test-results/report-a-rapid-lateral-flowtest-result/
የጌት ስ ሄድ አስተዳደር ጽ/ቤት LFT/ LFD ምርመራ ሻምፕዮን
ቪድዮ
https://youtu.be/bp6YSH3wb5A

የምርመራው ወጤት ፖሰቲቨ ከሆነ (ኮቪድ ካለብዎት) መወሸብ
ወይ መለየት አለብዎት

ላተራል ፍሎው ምርመራ እቤታችን እንዴት ይከናወናል?

ኮቪድ 19
መመርመርያ እቃዎች

1
LFD የተባለ መመርመርያ
ፓኮ ውስጥ የሚገኙ
ነገሮች:

1

2

2)በፕላስቲክ የታሸገ
1) ፈሳሹን የያዘ
የምርመራ ውጤት
ብልቃጥ ማስቀመጫ
ማሳያ መሳርያ

3

2
3) ብልቃጥ ውስጥ
የሚጨመር ፈሳሽ
የያዘ ከረጺት

3

4

4) የመመርመርያ ናሙና 5) የታሸገ ናሙና
መውሰጃ ጫፉ ላይ
መያዣ ብልቃጥ
ጥጥ ነገር ያለበት
ዘንግ

5

6) ከተጠቀሙ በኃላ
የሚጣሉትን ነገሮችን
ለመሰብሰብ የሚረዳ
የፕላስቲክ ከረጢት

የምርመራው ውጤት ለመረዳት፡
1) አንድ መስመር ‘C’ ምልክት ላይ ማለት ውጤቱ ነጋቲቨ ነው
2) ሁለት መስመር - አንድ ‘C’ ምልክት ላይ ሌላኛው ደግሞ ‘T’ ምልክት ላይ
ከሆነ ውጤቱ ፖዘቲቨ ማለት ኮቪድ አለብዎት ማለት ነው፡፡
3) መስመር አልታየም ወይም አንድ መስመር ‘T’ ምልክት ላይ ብቻ ከሆነ
ምርመራው ትክክል አይደለም ማለት ነው፡፡
ይህ ኢንፎርማሽን ተስተካክሎ የተጻፈበት ቀን 01/12/2021
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