Coronavirus (COVID-19) መርመራ

ብዛዕባ coronavirus (COVID-19) ሕቶታት እንተሃልዩኻ፤ ብ24-ሰዓት ናይ coronavirus ሆትላይን መድመር ብስልኪ 1800 675 398 ጌርኻ
ምድዋል ትኽእል።
ን coronavirus መርመራ ኣበይ ቦታ ክተኻይዶ ከምትኽእል ብዝበለጸ ንምፍላጥ ብ24-ሰዓት ናይ coronavirus ሆትላይን መስመር ብስልኪ 1800 675
398 ምድዋል ወይኻዓ ኣብ ዌብሳይቲ፡ https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 ኣቲኻ ምርኣይ።
ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ቐዳማይ ብስልኪ 131 450 ምድዋልን እሞ ናብ coronavirus ሆትላይን መስመር ንከራቡኻ ወይኻዓ ኣብ ዌብሳይቲ ኣቲዮም
ንክርእዩልኻ ምሕታት።
ብዙሓት ዝተተርጎሙ መገልገሊ ምጪታት ኣብ ዌብሳይቲ፡ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations ክተርኽብ ትኽእል።

ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ኩሉ ሰብ ንናይ Coronavirus መርመራ ክገብር እንከሎ ብዘይክፍሊት ብናፃ ይኸውን፤
በዚ ውሽጢ ዚካተት ንናይ ዓለምለኸ ተማሃሮ፤ ዕቝባ ንዝሓተቱ ሰባት ወይኻዓ ካብ ወጻእ ሃገር ንምርኣይ ዝመጹ
ጎጋያሹ
ሕድሕዲኡ ሰብ ናይ coronavirus መርመራ ዘኻይዶ ብዘይክፍሊት ብናጻ እዩ። በዚ ውሽጢ ዚካተት Medicare ካርዲ ንካልእ ሰባት ማለት ካብ ወጻእ ሃገር
ንዝመጹ ጋያሹ፤ ንዓለምለኸ ተማሃሮ፤ ንማይግራንት ሰራሕተኛታትን ንዕቝባ ደለይቲ ይኸውን።
ናይ ሕማም ምልክታት እንተሃልዩኻ በዚ ታሕቲ ብዘለው ሓዲኡ ቦታ ብዘይክፍሊት ብናጻ መርመራ ክተኻይድ ትኽእል:
•

ኣብ ቪክቶሪያ ኣስበዳለ coronavirus Acute Respiratory Assessment Clinic

•

ኣብ Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic

•

ኣብ መእደጊ ማእከል ብዘሎ ማኪና መተሓላለፊ ክሊኒክ

•

ኣብ ከባቢ ዘሎ ናይ እግሪ መንገዲ ርሕቐት ክሊኒክ።

ን coronavirus መን እዩ መርመራ ክገብር ዘለዎ?
ን coronavirus ክትምርመር ዘለካ ኣብዚ ዝስዕብ ምልክታት ሓዲኡ እንተሃልዩካ:
•

ረስኒ

•

ዛሕሊ ቑሪ ስሚዒት

•

ሳዓል

•

ናይ ጕሮሮ ሕመም

•

ሕጽረት ምትንፋስ

•

በፍንጫ ፈሳሲ

•

ናይ ምጭናው ስሚዒት ምስኣን እዩ።

ዋላ’ዃዕ ናይቲ ሕማም ምልክት ማዕከላይ እንተኾነ’ውን ግድን ነቲ መርመራ ክትገብር ኣለካ።

ነቲ መርመራ ክትገብር እንከሎ እንታይ ይፍጠር?
ነቲ መርመራ ንምርካብ ንናትኻ መንነት መለለዩ ባጤራ ዝርዝር ኣድራሻ ትሕተት ኢኻ። ናይ Medicare ካርኪ እንተዘይሃልዩካ፤ በጃኻ ንመንነትኻ ዝገልጽ ዝኾነ
ዶኵመንቲ፤ ንኣብነት፡ ናይ ማኪና መዘወሪ ፍቓድ፤ ፓስፖርቲ፤ ናይ መጕዓዚያ ዋጋ መቐነሲ ካርዲ ወይኻዓ ናይ ተማሃራይ መለለዩ ባጤራ/ ID ሂዝኻ ክትመጸ
ኣለካ። ንናትኻ ቪዛ ኵነታ መርመራ ዝግበረሉ ክሊኒክ ክፈልጥ ኣይደሊን እዩ።
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ናይ coronavirus መርመራ ዝኻየዶ ብናይ ነርስ፤ ሓኪም ወይኻአ ብካለ ሓለዋ ጥዕና ሞያተኛ ኣቢሉ እዩ። በሌላ የጤና ሙያተኛ በኩል ነው። ብናትኻ
ድሕሪት ጕሮሮን ኣፍንጫ ብዘሎ ስፍራ ጽራግ ይውሰድ። እዙይ መርመራ ክሳብ ዝውዳእ ናብ ሓደ ደቒቕ ይወስድ እዩ።

ድሕሪ coronavirus መርመራ ምግባር ንባዕለይ ፈልዮ ክግለል ኣለኒ’ዶ?
ናይቲ ሕማም ምልክት እንተሃልዩካ በቲ ሓኪም ወይኻአ ሓለዋ ጥዕና ሰራሕተኛ ስለዝንገረኻ፤ ስለዙይ እቲ ናይ መርመራ ውፅኢት ክሳብ ዝርኸብ ንባዕልኻ ፈሊኻ
ክትጸንሕ ኣለካ። እዚ ማለት ድሕሪ መርመራ ብቐጥታ ናብ ገዛኻ ምኻድን ነቲ መርመራ ውፅኢት ክሳብ ትረኽብ ኣብ ገዛ ውሽጢ ክትጸንሕ ኣለካ።
ነቲ coronavirus ምንባር ዘይምንባር ውጽኢት በቲ መርመራ ብዘካየዶ ሓኪም ወይኻዓ ክሊኒክ ኣቢሉ ይሕበረካ።

ነቲ ውፅኢት ንምርካብ ኽንደይ ግዜ ይወስድ?
ድሕሪ እቲ መርመራ ምግባር ነቲ ውፅኢት ንምርኻብ መብዛሕትኡ ግዘ ካብ 1 ክሳብ 3 መዓልታት ይወስድ። ብዙሕ ተመርመርቲ እንተሃልዮም ነቲ ውፅኢት
ንምርኻብ ክሳብ 5 መዓልታት ክወስድ ይኽእል።
ብዛዕባ ናትኻ መርመራ ሕቶ እንተሃልዩካ ነቲ ዝተመርመርካሉ ክሊኒክ ወይኻዓ ኣስበዳለ ኣዘራርብ።
ኣብ እዳጋ ማእከል መተሓላለፊ ማኪና ብዘሎ ክሊኒክ ነቲ መርመራ ጌርካ እንተኾይኑ እሞ ነቲ መርመራ ውፅኢት ንምርካብ ልዕሊ 5 መዓልታት እንተወሲዱ፤
በጃኻ ን 24-ሰዓት ብ coronavirus ሆትላይን መስመር ብስልኪ 1800 675 398 ጌርካ ምድዋል። ንናትካ መርመራ ውፅኢት ንምርካናትና ጕጅለ ይሕግዝ
እዩ። ኣብ እዳጋ ማእከል መተሓላለፊ ማኪና ብዘዉ ክሊኒካት ንናትኻ መርመራ ውፅኢት ንክትረኽብ ምሕጋዝ ሰዘይኽእሉ፤ ስለዙይ ብዛዕባ መርመራ ውፅኢት
ንኣቶም ዘይምዝራብ እዩ።
ብዛዕባ ዝገበርካዮ መርመራ ውፅኢት ዋላ’ዃዕ ቫይረስ እንተዘይሃልዩዎ እውን ይንገረኻ እዩ። ብዝገበርካዮ መርመራ ውፅኢት ነቲ ቫይረስ ዘርእ እንተኾይኑ፤
ብዝበለጸ ሓበሬታ ንምርኻብን እንታይ ክግበር ከምዘለዎ ካብ Department of Health and Human Services ዝኾነ ሰብ የዘራርበኻ እዩ።
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