C O V I D - 1 9 පරීක්ෂාා කිරීම

සත්යය�කරුණු ලබාා ගන්න.
COVID-19 පරීක්ෂාා කිරීමෙ�න් ප්රරජාාව ආරක්ෂාා වේ�
ඔබ එන්නත්ලබාාගෙ�නතිබුුණදඔබටCOVID-19ආසාාදනයවියහැැකිඅතර,ඔබටකිසිම අසනීපගතියක් නො�ොදැැනෙ�න හෙ�යින්ඔබ ඒ
බව දැැන නො�ොසිටියහැැක.ඔබ පරීක්ෂාාකරගත්විටඔබටඔබවත්,ඔබේ�ආදරණීයයනුුත්,ඔබේ�ප්රරජාාවත්ආරක්ෂාාකරගත හැැක.
එන්නත් ලබාා ගෙ�න තිබුුණත්,අසනීප ගතියක් දැැනුුනත් නො�ොදැැනුුනත්,
ජනතාාවපරීෂාාවසිදුකරගනිති.ඒඑමගින්අපේ�ප්රරජාාවන්ආරක්ෂාාවන
හෙ�යිනි. වැැඩිහිටියන්,දරුවන් සහ ළදරුවන්ද ඇතුලුව ඕනෑෑම අයකුට
පරීක්ෂාාව කර ගත හැැක.

රෝ�ෝග ලක්ෂණ

පරීක්ෂාා කර ගත යුුත්තේ� 
කුමන අවස්ථාාවෙ�දී ද
• ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ තිබේ�නම් 
• ඔබ ධනාාත්මක වූූ කිසියම් අයෙ�කු සමීපයේ� �
සිටියේ� නම්
• ඔබ සංංචාාරය කිරීමට පෙ�ර සහ පසුුව
• බො�ොහෝ�ෝ පුුද්ගලයින් සමඟ ඔබ ගෘෘහස්ත �
ස්ථාානවල රැස්වීමට පෙ�ර සහ පසුුව
• ඔබේ� පාාසල හෝ�ෝ කාාර්යාාලය මගින්පරීක්ෂාාවක්
කර ගන්නාා ලෙ�ස නියම කළහො�ොත්

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

උණ
කැැස්ස
හුුස්ම ගැැනීමේ� අපහසුුව
දැැඩි වෙ�හෙ�ස
උගුරේ� වේ�දනාාව
සො�ොටුුදියර ගලන හෝ�ෝ සිර වූූ නාාසය
මාං�ංශ පේ�ශි වේ�දනාාව හෝ�ෝ ඇඟ රිදීම
හිසරදය
වමනය හෝ�ෝ පාාචනය
රසය හෝ�ෝ සුුවඳ නො�ොදැැනී යාාම

මන්දCOVID-19රෝ�ෝගයේ�,ඉන්ෆ්ලුවෙ�න්සාා
(ෆ්ලූ)රෝ�ෝගයසහසාාමාාන්යය�සෙ�ම්ප්රරතිශ්යා�ා�වේ�
රෝ�ෝග ලක්ෂණ සමාාන බැැවින්, ඔබට
COVID-19තිබේ�දයන්නදැැනගැැනීමසඳහාා
ඇති එකම ක්රරමය පරීක්ෂාා කර ගැැනීම වේ�.

වැැඩි විස්තර සඳහාා: cdc.gov/coronavirus

පරීක්ෂාා කර ගත යුුත්තේ� කුමන ස්ථාානවලින්ද
බො�ොහෝ�ෝ ස්ථාානවලින් පරීක්ෂාාවන් කරවාා ගත හැැකිය
ඔබට වෛෛද්යය�වරයෙ�කුගේ� කාාර්යාාලයකදී, ප්රරජාා පරීක්ෂාා කිරීමේ� ස්ථාානයකදී, කාාර්යාාලයේ�දී, පාාසලේ�දී, හෝ�ෝ
ඖෂධශාාලාාවකදීඔබටපරීක්ෂාාකරගත හැැකිය.  බො�ොහෝ�ෝඖෂධශාාලාාවලඔබටම නිවසේ�දීපරීක්ෂාාවන්කරගත හැැකි
පරීක්ෂණ කට්ටල තිබේ�.

පරීක්ෂාා කිරීම් රහස්යය�වේ�
ඔබේ� සංංක්රරමණික තත්ත්වයකුමක් වුුවත්ඔබටවෛෛද්යය�රක්ෂණයක් හෝ�ෝහැැඳුනුුම්පතක්තිබුුණත් නැැතත්ඔබටරහස්යය�
පරීක්ෂාාවක් සිදු කර ගත හැැකිය.

පරීක්ෂාා කිරීම වේ�ගවත් සහ ආරක්ෂිත වේ�
පරීක්ෂාා කර ගත හැැකි බො�ොහෝ�ෝ ක්රරම තිබේ�
ඔබට හෝ�ෝ සෞ�ෞඛ්යය�ආරක්ෂණ සේ�වකයෙ�කුටඔබේ� නාාසයෙ�න්,උගුරෙ�න්, හෝ�ෝ කෙ�ළවලින් සාාම්පල්
ලබාා ගනුු ඇත.
සමහරපරීක්ෂණවලට මුුදල් වැැයවියහැැකිඅතර තවත්සමහරඒවාා නො�ොමිලේ� සිදුකරගත හැැක.
වැැඩි විස්තර සඳහාා ඔබේ� සෞ�ෞඛ්යය� දෙ�පාාර්තමේ�න්තුව අමතන්න

ඔබ ප්රරතිඵල ලැැබෙ�න තෙ�ක් අපේ�ක්ෂාාවෙ�න් සිටින අතරතුර
සමහරපරීක්ෂණවලින්ප්රරතිඵලඉක්මණින්ම ලැැබෙ�නඅතර,සමහරපරීක්ෂණවලප්රරතිඵල ලැැබීමට
තරමක කාාලයක් ගත වේ�.
ඔබට රෝ�ෝගී බවක් දැැනේ� නම් නිවසේ� රැඳීසිටීම, මුුහුණු
ු ආවරණයක් පැැළඳීම,සහ සමාාජ දුරස්තභාාවයපිළිපැැදීම 
මගින් අන් අයව ආරක්ෂාා කරන්න.

ඔබ ප්රරතිඵල
ධනාාත්මක නම්

ඔබගේ� ප්රරතිඵල
ඍණාාත්මක නම්

ඔබගේ�පරීක්ෂණ ධනාාත්මකනම් හෝ�ෝඔබට රෝ�ෝගී බවක්
දැැනේ� නම් ඔබේ� ප්රරජාාව ආරක්ෂාා කිරීමට ඔබට කළ හැැකි
වැැදගත්ම දේ�වලින්එකක්වන්නේ� සේ�වයට, පාාසලට, හෝ�ෝ
සමාාජීය කටයුුතුවලින් බැැහැැරව සිටීම වේ�.

මුුහුණු
ු ආවරණයක් පැැළඳීම,සමාාජ දුරස්තභාාවය
ආරක්ෂාාකිරීම,සහ ඔබට රෝ�ෝගී බවක් දැැනෙ�නවිට
නිවසේ� රැඳීසිටීම මගින්ඔබවආරක්ෂාාකර ගැැනීම 
අඛණ්ඩව සිදු කරන්න.

විවේ�ක ගැැනීම, බො�ොහෝ�ෝ ජලය පාානය කිරීම, සහ ඔබගේ�
රෝ�ෝග ලක්ෂණ බරපතළ වේ� නම් වෛෛද්යය�වරයාා ඇමතීම 
මගින් ඔබ ගැැන සො�ොයාා බලන්න.

ඔබේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ පහව නො�ොයයි නම් හෝ�ෝ ඔබේ�
ප්රරජාාව ඔබ අඛණ්ඩව ආරක්ෂාා කරන බවට වග
බලාා ගැැනීමටප්රරමාාණවත් තරම් කාාලයකින් නැැවත 
නැැවතත් පරීක්ෂාාවක් කරවාා ගන්න.

ඔබ දැැනටමත් එන්නත් ලබාා ගෙ�න නො�ොමැැති නම්
හෝ�ෝ බූූස්ටරය ලබාා ගෙ�න නො�ොමැැති නම්, ඔබ සුුවපත්
වූූ පසුුව ඔබට එන්නතක් ලබාා ගත හැැකිය. ඔබට
එන්නතක් ලබාා ගැැනීමට හැැක්කේ� කවදාාදැැයි ඔබේ�
වෛෛද්ය�යවරයාාගෙ�න් විමසාා දැැන ගන්න.

ඔබ දැැනටමත් එන්නත් ලබාා ගෙ�න නො�ොමැැති නම්
හෝ�ෝ බූූස්ටරය ලබාා ගෙ�න නො�ොමැැති නම්, වහාාම
එන්නතක් ලබාා ගන්න. ඔබ එන්නත් ලබාා ගෙ�න
සිටී නම්, ඔබ සහ අන් අය ආරක්ෂාා කර ගැැනීමට
බූූස්ටරය ලබාා ගැැනීමට වග බලාා ගන්න.

ඔබවමආරක්ෂාාකරගන්න.ඔබේ�ප්රරජාාවආරක්ෂාාකරන්න.එන්නත්ලබාාගන්න.

