
የኮቪድ-19 አንቲጂን (Antigen) ምርመራዎች – ውጤቶቼ ምን ማለት ናቸው?

አጠቃላይ መረጃ
→ ብዙ የአንቲጂን ምርመራዎች ያለ ሃኪም ማዘዣ መደረግ ይችላሉ።
→ ምርመራዎቹ የተወሰኑ የቫይረሱን ክፍሎች ለማግኘት አሰሳ ያደርጋሉ። እነዚህን ክፍሎች ካገኛቸው፣ ውጤቱ አወንታዊ ይሆናል። 

ካለገኛቸው፣ ውጤቱ አሉታዊ ይሆናል።
→ የአንቲጂን ምርመራዎች ብዙውን ጊዜ ከአፍንጫዎ የውስጠኛው ክፍል ናሙና መውሰድን የሚጠይቁ ናቸው።
→ ሲዲሲ (CDC) እርስዎን ለመምራት ሊረዳዎ የሚችል የመስመር ላይ የኮሮና ቫይረስ ማረጋገጫ መሳሪያ አለው፡፡
→ የኮቪድ-19 የአንቲጂን ምርመራዎችን እና ምርመራዎቹ ምን ማለት እንደሆኑ የተወሰኑ ሁኔታዎችን ለማየት፣ ከዚህ በታች ያለውን 

ሰንጠረዥ ይመልከቱ።

ሁኔታ
የኮቪድ-19 
ምልክቶች 
አሉብዎት?

የምርመራ 
ውጤትዎ 

ምንድነው?

የምርመራ 
ውጤቶችዎ ምን 
ማለት ናቸው?

ምን ማድረግ 
ያስፈልግዎታል?

ተጨማሪ 
ማስታወሻዎች

የኮቪድ-19 ምልክቶች 
አሉብዎት

አዎ አወንታዊ

ኮቪድ-19 አለብዎት እና 
ምናልባትም በሽታውን 
የሚያስተላልፉ ሊሆኑ 
ይችላሉ።

ምልክቶችዎ ከጀመሩ በኋላ፣ ለ 5 
ቀናት ራስዎን ማግለል (በቤት ውስጥ 
መቆየት) አለብዎት። እስከ 10ኛው 
ቀን ድረስ የአፍ እና የአፍንጫ ማስክ 
ያድርጉ። ጉዞ አያድርጉ። ለተጨማሪ 
ዝርዝሮች፣ የሲዲሲን (CDC) ራስን 
የማግለል መመሪያን ይመልከቱ።

ለተጨማሪ ዝርዝሮች ፣ 
የቪዲኤችን (VDH) ራስን 
የማግለል መመሪያ 
ይመልከቱ።

የኮቪድ-19 ምልክቶች 
አሉብዎት አዎ አሉታዊ

ኮቪድ-19 ሊኖርብዎ 
ይችላል፣ ነገር 
ግን  ሌላ ዓይነት 
ምርመራ ማድረግ 
ያስፈልግዎታል።

የፒሲአር (PCR) ምርመራ 
ማድረግ ይመከራል። የፒሲአር 
(PCR) ምርመራው ውጤት 
አወንታዊ ከሆነ፣ ራስዎን ማግለል 
ያስፈልግዎታል።

ይህን ሁኔታ 
አስመልክተው ከጤና 
እንክብካቤ አቅራቢዎ 
ጋር እንዲነጋገሩ 
ይመከራል።

ኮቪድ-19 እንዳለበት 
ከሚታወቅ ወይም 
ከተጠረጠረ ሰው ጋር 
የቅርብ  ግንኙነት 
ነበርዎት።

አይ አወንታዊ

ኮቪድ-19 አለብዎት እና  
ምናልባትም በሽታውን 
የሚያስተላልፉ ሊሆኑ 
ይችላሉ

ምልክቶችዎ ከጀመሩ በኋላ፣ ለ 5 
ቀናት ራስዎን ማግለል (በቤት ውስጥ 
መቆየት) አለብዎት። እስከ 10ኛው 
ቀን ድረስ የአፍ እና የአፍንጫ ማስክ 
ያድርጉ። ጉዞ አያድርጉ። ለተጨማሪ 
ዝርዝሮች፣ የሲዲሲን (CDC) ራስን 
የማግለል መመሪያን  ይመልከቱ።

ለተጨማሪ ዝርዝሮች ፣ 
የቪዲኤችን (VDH) ራስን 
የማግለል መመሪያ 
ይመልከቱ።

ኮቪድ-19 እንዳለበት 
ከሚታወቅ ወይም 
ከተጠረጠረ ሰው 
ጋር ጋርየቅርብ 
ግንኙነትነበርዎት

አይ አሉታዊ

አሁን ላይ ኮቪድ-19 
የለብዎትም፣ ነገር ግን 
ለቫይረሱ ካሁን በፊት 
ተጋልጠው ነበር።

መጋለጥዎን ሲያውቁ ወዲያውኑ 
የአፍ እና የአፍንጫ ማስክ ያድርጉ። 
ቢያንስ ለ 10 ሙሉ ቀናት ማስኩን 
ማድረግዎን ይቀጥሉ። በ6ኛው ቀን 
ምርመራ። ምልክቶች መኖራቸውን 
ይከታተሉ። ምልክቶች ከታዩብዎት፣ 
የዚህን ሰንጠረዥ የመጀመሪያ ረድፍ 
ይመልከቱ። ለተጨማሪ ዝርዝሮች፣  
የሲዲሲን (CDC) መመሪያ 
fይመልከቱ።

ስለኳራንታይን 
(በቤት ውስጥ 
ተገልሎ ስለመቀመጥ) 
ተጨማሪ ዝርዝሮችን 
ለማግኘት፣  የቪዲኤች 
(VDH) መመሪያን 
ይመልከቱ።

የኮቪድ-19 የምርመራ 
ውጤትዎ አወንታዊ 
ነው፣ ነገር ግን ኮቪድ-19 
እንዳለበት ከሚታወቅ 
ወይም ከተጠረጠረ ሰው 
ጋር የቅርብ ግንኙነት 
የልዎትም።

አይ አወንታዊ

ኮቪድ-19 ሊኖርብዎ 
ይችላል፣ ነገር 
ግን  ሌላ ዓይነት 
ምርመራ ማድረግ 
ያስፈልግዎታል።

የፒሲአር (PCR) ምርመራ ማድረግ 
ይመከራል። የፒሲአር (PCR) 
የምርመራ ውጤቱ አወንታዊ ከሆነ፣ 
ራስዎን ማግለል ያስፈልግዎታል። 
የፒሲአር (PCR) የምርመራ 
ውጤቱ አሉታዊ ከሆነ፣ ኮቪድ-19 
የለብዎትም።

ይህን ሁኔታ 
አስመልክተው ከጤና 
እንክብካቤ አቅራቢዎ 
ጋር እንዲነጋገሩ 
ይመከራል።

ኮቪድ-19 እንዳለበት 
ከሚታወቅ ወይም 
ከተጠረጠረ ሰው ጋር 
የቅርብ ግንኙነት 
አልነበርዎትም። 

አይ አሉታዊ ኮቪድ-19 የለብዎትም።

የኮቪድ-19 ክትባቶችዎን 
በወቅታዊነት ያልተከተቡ 
ከሆነ ፣ ብቁ ሲሆኑ መከተብ እና 
የማጠናከሪያ ክትባት የወሰዱ 
መሆን ይኖርብዎታል። የኮቪድ-
19 መከላከያ እርምጃዎችን 
መለማመድን እና የCDC መመሪያን 
መከተልዎን ይቀጥሉ።

የVDHን የማህበረሰብ 
የክትባት ማዕከላትን 
ይመልከቱ።

ስለ ኮቪድ-19 ጥያቄ አልዎት? 
vdh.virginia.gov            ወደ፡- 877-ASK-VDH3 ይደውሉ

በ 9/2/22 የተሻሻለ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html#content
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/isolation-quarantine/#exposed
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