ការធ្វ ើធេស្ត ស្ម្រាប់អាយ COVID-១៩
1. មន្ទ រី ពិធោ្ន្៍ស្ម្រាប់ធ្វ ើធេស្ត COVID-១៩ ។
1.1. ការធ្វ ធើ េស្ត ធៅមន្ទ រី ពិធោ្ន្៍ អាចកំណេ់អេត ស្ញ្ញាណវ ើរុស្
ដែលបណ្ត
ត លធអាយ COVID-១៩ ធៅកនុងស្ំណ្តកកនុងការែកែធងហ ម
ើ ធចញចូ ល។
1.2. ការធ្វ ធើ េស្ត អាយ COVID-១៩ ាន្ធៅទីម្រក ុងរ ូធេស្ទ រឺ MN។
1.3. ការធ្វ ធើ េស្តម្រេវូ បាន្ជូ េកនុងរន្ធម្រចមុុះ។
1.4. លទធ ផលធេស្ត ន្ឹងទទួ លបាន្កនុងរយៈធពល ៤៨ ធា៉ោង។
1.5. ការធ្វ ធើ េស្ត ៍ COVID-១៩ ម្រេូវបាន្ផតល់ជូន្ធោយមិន្គិេថ្លៃ
ចំធ

ុះបុគគលដែល ាន្ស្ិទធទទួ ល។
2. ែំធណើរការ ធែើមបីធ្វ កា
ើ រោកលបងស្ម្រាប់ COVID-១៩។
2.1. មន្ុស្សម្រគប់គ្នាមិន្ម្រេវូ ការធ្វ ើធេស្ត ស្ម្រាប់អាយ COVID-១៩ ធទ។
2.2. ម្របស្ិន្ធបើអាកាន្ទំនាក់ទន្
ំ ងជិេស្ា ិទធជាមួ យអា កជំងឺ COVID-១៩

ធ ើយាន្ម្រគ ុន្ធតត, កអ ក, ម្រគ ុន្ញាក់ ឬឈឺខ្ល ួន្ ឬែកែធងហ ើមខ្ៃ ៗ
ី
ស្ូ មធៅកដន្ៃ ងធ្វ ើធេស្ត ធៅ មន្ទ រី ពិធោ្ន្៍ ធៅ Mayo Clinic Northwest Clinic។
2.3. ម្របស្ិន្ធបើអាកវ ិវេត ធៅជាម្រគ ុន្ធតត ឬាន្ធោគស្ញ្ញាលមែ
ី ូ ចជា កអ ក,
ែកែធងហ ម
ើ ខ្ៃ ីៗ, ម្រគ ុន្ញាក់ ឬឈឺខ្ល ួន្ កនុងរយៈធពល ៤៨ ធា៉ោងមុន្ធន្ុះ,
ស្ូ មធៅកាន្់មន្ទ ីរពិធោ្ន្៍ Mayo Clinic Northwest Clinic។
2.4. ម្របស្ិន្ធបើលមីៗធន្ុះ
អា កបាន្ធ្វ ែ
ើ ំធណើរពីេំបន្់មួយដែលាន្ការរ ើកោលោល ឬកំពុង រ ើកោលោល
ថ្ន្ស្ គមន្៍ ដែលកំពុងម្រគបែណតប់ COVID-១៩ ធ ើយបធងក េ
ើ ធោគស្ញ្ញា
ស្ូ មចូ លធៅកាន្់កដន្ៃ ងធ្វ ធើ េស្ត Mayo Clinic Northwest Clinic។
2.5. ម្របស្ិន្ធបើលទធ ផលធេស្ត អវ ិជជ ាន្ អា កន្ឹងទទួ លបាន្ោរ
តាមរយៈធស្វាកមម អន្ឡាញ ស្ម្រាប់អាកជមង ។ឺ ម្របស្ិន្ធបើអាកមិន្ាន្ស្ំណុធំ រឿង
អា កន្ឹងទទួ លបាន្ការធៅទូ រស្័ពទ។
2.6. ម្របស្ិន្ធបើលទធ ផលធេស្ត វ ិជជ ាន្ អា កធ្វ ើការធៅ Mayo Clinic
ន្ឹងទាក់ទងធៅអា ក។
2.7. ម្របស្ិន្ធបើអាកោគល់ន្រណ្តាាក់ ដែលាន្ធោគស្ញ្ញាថ្ន្ COVID-១៩
ស្ូ មដណនាំ ពួ កធគ ឱ្យធ្វ ើធេស្ត ។

3. អា កផត ល់ធស្វាដលទា ំស្ុខ្ភាពរបស្់អាក ធម្រេៀមចំអាក
3.1. ស្ំោប់េរំ ូវការស្ុខ្ភាពដែលកំពុងាន្ ររ ឺ
ម្របស្ិន្ធបើអាកាន្ស្ំន្ួរបដន្ែ មដែល ទាក់ទងន្ឹងោែន្ភាពស្ុខ្ភាពធផសងធទៀេ,
ស្ូ មទូ រស្័ពទធៅអា កដលស្ុខ្ភាពម្របចំខ្ល ួន្របស្់អាក។
3.2. ចំធ

ុះស្ំណួរដែលទាក់ទងន្ឹង COVID-១៩, អា កជមង រឺ បស្់ Mayo Clinic

អាចទូ រស្័ពទធៅ ធពទយគិលាន្ុបោាយិកា COVID-១៩ តាមធលខ្ ៥០៧-២៩៣៩៥២៥ ។ អា កជំងរឺ បស្់ Olmsted Medical Center គួ រដេទូ រស្័ពទធៅធលខ្ ៥០៧២៩២-៧២៦៦ ។
3.3. ម្របស្ិន្ធបើអាកាន្ស្ញ្ញាបនាទន្់ ែូ ចជា ពិបាកែកែធងហ ម
ើ ,
ែកែធងហ ម
ើ កាន្់ដេខ្ៃំង ឬាន្អារមម ណ៍ ែូ ចជាអា កន្ឹងែួ លធៅធពលធម្រកាកឈរ
ឬអងគុយ, អា កគួ រដេទទួ លបាន្ការ យកចិេតទក
ុ ោក់ ខ្ងធវជជ ោស្តស្តភាៃមៗ
ធោយទូ រស្័ពទធៅ ៩១១ ឬធៅមន្ទ ីរស្ធម្រ្គុះបនាទន្់។
Rochester COVID-19 កដន្ៃ ងពិធោ្
Mayo Clinic Northwest Clinic កដន្ៃ ងពិធោ្
4111 US-52 North
ចប់ពីថ្លង ចន្
័ ទ ែល់ថ្លងស្ុម្រក, 9:30 ម្រពឹក - 5:00 លាងច
ថ្លង ធៅរ៍ន្ង
ិ ថ្លងអាទិេ,្ 10:00 ម្រពក
ឹ - 4:00 លាងច
Downtown Guggenheim Parking Lot 6 កដន្ៃ ងពិធោ្ (ស្ម្រាប់ដេធ្វ ើណ្តេ់ជួប)
222 3rd Ave. SW
ចប់ពីថ្លង ចន្
័ ទ ែល់ថ្លងស្ុម្រក, 9:00 ម្រពឹក - 4:30 លាងច
Graham Park កដន្ៃ ងធ្វ ើស្ ការជាមួ យម្រកស្ួ ងធផសងៗ
ធៅជិេ Olmsted County Fairgrounds in SE Rochester
Graham Park, 1407 3rd Ave. SE
ចប់ពីថ្លង ចន្
័ ទ ែល់ថ្លងស្ុម្រក, 9:30 ម្រពឹក - 5:00 លាងច
ថ្លង ធៅរ៍ ន្ិង ថ្លង អាទិេ្ 10:00 ម្រពក
ឹ - 4:00 លាងច

