Coronavirus (COVID-19) ምርመራ

ስለ coronavirus (COVID-19) ጥያቄዎች ካለዎት፤ ለ 24-ሰዓት የ coronavirus ሆትላይን መድመር በስልክ 1800 675 398 አድርጎ መደወል
ይችላሉ።
ለ coronavirus ምርመራ የት ሂደው ማካሄድ እንደሚችሉ በበለጠ ለማወቅ በ 24-ሰዓት የ coronavirus ሆትላይን መስመር በስልክ 1800 675 398
መደወል ወይም በድረገጽ፡ https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 ላይ ገብቶ ማየት።
አስተርጓሚ ካስፈለግዎ፤ መጀመሪያ በስልክ 131 450 መደወልና ለ coronavirus ሆትላይን መስመር እንዲያገናኝዎ ወይም በድረገጽ ላይ እንዲያዩልዎት
መጠየቅ።
ብዙ የተተረጎሙ መገልገያዎችን በድረገጽ፡ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations ላይ ማግኘት ይችላሉ።

በቪክቶሪያ ውስጥ ለሁሉም ሰዎች የ Coronavirus ምርመራ ማካሄድ ያለክፍያ በነጻ ሲሆን፤ በዚህ የሚካተት
ለዓለም አቀፍ ተማሪዎች፤ ጥገኝነትን ለጠየቁ ሰዎች ወይም ከውጭ አገር ለመጡ ጎብኝዎች
ለእያንዳንዱ ሰው የ coronavirus ምርመራ ማካሄድ ያለክፍያ በነጻ ነው። በዚህ የሚካተት Medicare ካርድ ለሌላቸው ሰዎች፤ ማለት እንደ ከውጭ አገር
ለመጡ ጎብኝዎች፤ ለዓለም አቀፍ ተማሪዎች፤ ለማይግራንት መጤ ሰራተኞቸና ለጥገኝነት ፈላጊዎች ይሆናል።
የበሽታ ምልክቶች ካለብዎ ከዚህ በታች ካሉት ቦታዎች በአንዱ ላይ ያለክፍያ በነጻ ምርመራ ማካሄድ ይችላሉ:
•

በ ቪክቶሪያ ሆስፒታል ኮሮና ቫይረስ Acute Respiratory Assessment Clinic

•

በ Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic

•

በመገበያያ ማእከል ላይ ባለ የመኪና መተላለፊያ ክሊኒክ

•

በክልላዊ የእግር ጉዞ ቀርቦ ክሊኒክ።

ለ coronavirus ማን ነው ምርመራ ማድረግ ያለበት?
ለ coronavirus መመርመር ያለብዎት ከዚህ የሚከተሉት ምልክቶች አንዱ ካለብዎ:
•

ትኵሳት

•

ብርድ ብርድ ጉንፋን

•

ሳል

•

የጉሮሮ ህመም

•

የትንፋሽ እጥረት

•

የአፍንጫ ፈሳሽ

•

የማሽተት ስሜት ሲያጡ ነው።

ምንም እንኳን የችግሩ ምልክቶች መካከለኛ ቢሆንም፤ መመርመር ግን አለብዎት።

ምርመራ በሚያካሂዱበት ጊዜ ምን ይፈጠራል?
ምርመራውን ለማግኘት የርስዎን ማንነት መታወቂያ ዝርዝር አድራሻ ይጠየቃሉ። የ Medicare ካርድ ከሌለዎት፤ እባክዎ እርስዎን የሚገልጽ የሆነ ሰነድ፤
ለምሳሌ፡ የመንጃ ፈቃድ፣ ፓስፖርት፤ የመጓጓዣ ቅናሽ ካርድ ወይም የተማሪ መታወቂያ/ ID ይዞ መምጣት። የርስዎን ቪዛ ሁኔታ የምርመራ ክሊኒኩ ማወቅ
አይፈልግም።
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የ coronavirus ምርመራ የሚካሄደው በነርስ፤ ሀኪም ወይም በሌላ የጤና ሙያተኛ በኩል ነው። በርስዎ ጉሮሮና አፍንጫ በስተኋላ ባለው ላይ ጥራጊ
ይወስዳሉ። ይህ ምርመራ ወደ አንድ ደቂቃ እንደሚወስድ ነው።

ለ coronavirus ምርመራ ካካሄድኩ በኋላ እራሴን-ማግለል አለብኝን?
የበሽታው ምልክት ካለብዎ በሀኪም ወይም በጤና ጥበቃ ሰራተኛ ስለሚነገርዎት፤ ስለዚህ የምርመራ ውጤት እስኪገኝ ድረስ እራስን-ማግለል አለብዎት። ይህ
ማለት ምርመራውን ካካሄዱ በኋላ በቀጥታ ወደ ቤትዎ መሄድና የምርመራ ውጤትን እስኪያገኙ ድረስ በቤት መቆየት አለብዎት።
ለ coronavirus መኖር አለመኖር የምርመራ ውጤት ምርመራውን ባካሄዱበት ሀኪም ወይም ክሊኒክ በኩል ይነገርዎታል።

ውጤቱን ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
ምርመራው ከተካሄደ በኋላ ውጤቱን ለማግኘት ብዙጊዜ ከ 1 እስከ 3 ቀናት ይወስዳል። ብዙ ተመርማሪ ሰዎች ካሉ ውጤቱን ለማግኘት እስከ 5 ቀናት ሊወስድ
ይችላል።
ስለርስዎ ምርመራ ውጤት ጥያቄ ካለዎት ለተመረመሩበት ክሊኒክ ወይም ሆስፒታል ማነጋገር ነው።
በመገበያያ ማእከል መኪና መተላለፊያ ክሊኒክ በኩል ምርመራውን አካሂደው ከሆነ እና የምርመራ ውጤቱን ለማግኘት ከ5 ቀናት በላይ ከወሰደ፤ እባክዎ ለ 24ሰዓት ለ coronavirus ሆትላይን መስመር በስልክ 1800 675 398 አድርጎ መደወል። የርስዎን ውጤት ለማግኘት የእኛ ቡድን ይረዳል። በመገበያያ
ማእከላት መኪና መተላለፊያ ክሊኒኮች ለርስዎ ምርመራ ውጤት እንዲያገኙ መርዳት ስለማይችሉ፤ ስለዚህ ለምርመራ ውጤትዎ እነሱን አለማነጋገር ነው።
ስላደረጉት ምርመራ ውጤት ምንም እንኳን ቫይረሱ ባይታይም ይነገርዎታል። ያደረጉት ምርመራ ውጤት ቫይረሱን የሚያሳይ ከሆነ፤ በበለጠ መረጃ ለማግኘትና
ምን እንደሚደረግ ከDepartment of Health and Human Services የሆነ ሰው ያነጋግርዎት።

ይህንን ጽሁፋዊ መግለጫ በሚያመች ሁኔታ ለማግኘት በኢሜል፤ Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au> ይላካል።
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