कोरोना िाइरस

सेवाग्राहीहरुको लागि तथ्य पृष्ट
अब्बोट डायग्नोस्टिक्स स्कारबोरो, इन्क.

अपडे ट िरे को: सेप्टेम्बर १७, २०२०

(कोगिड-१९)

आइडी नाउ कोगिड-१९ (ID NOW COVID-19)
तपाईलाई यो तथ्य पृष्ट दिइएको छ, दकन भने तपाईको स्याम्पल/हरु
(sample/s) लाई आइडी नाउ कोदभड-१९ (ID NOW COVID-19)
प्रयोग गरी कोरोनाभाइरस रोग २०१९ को लादग पररक्षण गररएको
दियो।
कोदभड-१९ को रोग दनिान (diagnosis) को लादग यस पररक्षणको
प्रयोगले हुने फाइिा र जोखिमहरु बारे तपाईलाई बु झाउन मद्दत
पुयाा उन हे तु यस तथ्य पृष्टमा उदित जानकारी समावे श गररएको छ।
यस तथ्य पृ ष्टलाई पढे पदछ, यदि तपाईसं ग कुनै दकदसमका प्रश्नहरु
वा प्रिान गररएको जानकारी बारे छलफल गना िाहनुहुन्छ भने,
कृपया तपाईको स्वास्थ्य से वा प्रिायकसं ग कुरा गनुाहोला।

मे रो स्याम्पल (sample) लाई गकन पररक्षण िररयो?
तपाईलाई पररक्षण गररयो दकनभने तपाईको स्वास्थ्य से वा प्रिायकले
दवश्वास गिा छ दक तपाई भाइरसको सं पकामा आउनुभएको हुन
सक्छ जसले तपाईको सं केत र लक्षणहरुको (जस्तै : ज्वरो, िोकी,
सास फेना गाह्रो) आधारमा कोदभड-१९ दनम्त्याउछ। स्याम्पलहरु
(samples) को पररक्षणले यदि तपाईमा कोदभड-१९ छ वा छै न
भनी िाहा पाउन मद्दत गिा छ।
यस पररक्षणका पररगित तथा सम्भागवत जोस्टिमहरु र
फाइदाहरु के-के हुन्?
सम्भादवत जोखिमहरु:


कोगिड -१९ सम्बस्टि अद्यावगिक जानकारीको लागि कृपया
सी.डी.सी. कोरोनािाइरस रोि २०१९ (कोगिड-१९) को
वेबसाइट:https://www.cdc.gov/COVID19 मा जानुहोस्।
कोगिड-१९ िने को के हो?
कोदभड-१९ सासा -को.भी. -२ (SARS-CoV-2) भाइरसको कारणले
हुन्छ, जु न एउटा नयााँ भाइरस हो। यस भाइरसले मादनसहरुमा
सं क्रामक श्वास रोग दनम्त्याउछ। कोदभड-१९ हल्का िे खि गम्भीर रोग
सरह िे िा पना सक्छ, तर कोदभड-१९ बाट सं क्रदमत केही
व्यखिहरुमा कुनै पदन लक्षणहरु िे िा पिै नन्। कोदभड-१९ बाट
वृ द्धहरु र मेदडकल समस्याले ग्रस्त अवस्िामा रहे का कुनै पदन
उमेरका व्यखिहरुमा गम्भीर रोगको उच्च जोखिम हुन्छ। कोदभड१९ को गम्भीर नदतजाको रुपमा अस्पताल भनाा र मृ युलाई दलन
सदकन्छ। कोही दबरामी भएको कारणले सासा -को.भी. -२ (SARSCoV-2) अरुमा फैदलन्छ तर यो मात्रै एउटा कारण होइन, अरु
कारणहरुले पदन फैदलन्छ। दबरामी हुने लक्षणहरु (ज्वरो, िोकी,
सााँ स फेने समस्या, आदि) िे िाउनु अदि नै कुनै व्यखिले फैलाउन
सक्छ।
कोदभड-१९ को लक्षणहरुको पूणा सू िी तलको दलंकमा फेला पाना
सदकन्छ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html ।
आइडी नाउ कोगिड-१९ (ID NOW COVID-19) िने को के हो?
यो परीक्षणले श्वासप्रश्वासको स्पेसीमेनहरुमा (उिाहरण: नाक वा
ओराल स्वव) कोदभड-१९ लाई दनम्त्याउने भाइरस पत्ता लगाउनको
लादग दडजाइन गररएको हो।

रोि २०१९



स्याम्पल (sample) सं कलन गिाा असु दवधा वा अन्य
जदटलताहरु हुन सक्ने सम्भावना
पररक्षणको पररणाम गलत हुन सक्ने सम्भावना (अदधक
जानकारी को लागी तल हे नुाहोस् ) ।

सम्भादवत फाइिाहरुमा:
 पररक्षणका पररणामहरु सं ग-सं गै अन्य जानकारीले तपाईको
स्वास्थ्य से वा प्रिायकहरुलाई तपाईको स्वास्थ्यको हे रिाह
सम्बखि उदित दसफाररसहरु प्रिान गना मद्दत गिा छ।
 यस पररक्षणको नदतजाले तपाईको पररवार र तपाईसं ग
सम्पकामा आउने व्यखिहरु कोदभड-१९ रोगबाट सं क्रदमत हुने
सम्भावनालाई कम गना मद्दत गछा ।
यगद मे रो पररक्षणको नगतजा पोजेगटि आयो िने यसको अथथ
के हो? यदि तपाईको पररक्षणको नदतजा पोजेदटभ आयो भने,
तपाईमा कोदभड-१९ रोग छ भनी धे रै सम्भावना छ। यसकारण,
तपाईं अरुलाई भाइरस फैलाउनबाट रोक्न आइसोलेशनमा बस्नु
पने हुन सक्छ। रोगको सम्भादवत टर ान्सदमशन कम गना तपाईंले
सीडीसीको मागा िशानलाई अनुसरण गनुापछा ।
यहााँ एउटा सानो सम्भावना हुन सक्छ दक यस पररक्षणले एउटा
पोजेदटभ पररणाम दिन सक्छ जुन गलत (एउटा गलत पोजेदटभ
पररणाम) हुन सक्छ दवशेष गरी जब धे रै कोदभड-१९ बाट सं क्रदमत
केसहरु नभएका जनसं ख्यामा प्रयोग गररन्छ। पररक्षणको
पररणामहरु सािै तपाईको मेदडकल रे कडा /अवस्िा र तपाई
लक्षणहरुको आधारमा तपाई कसरी उदित तररकाले हे रिाह गने
भनी दनधाा रण गना तपाईको स्वास्थ्यसे वा प्रिायकले तपाईसं ग काम
गने छ।

अद्यावगिक र अगतररक्त जानकारीको लागि म कहााँ जान सक्छु ? कोदभड-१९ सम्बखि अद्यावदधक जानकारी सी.डी.सी. को साधारण
वे बसाइट:https://www.cdc.gov/COVID19 मा उपलब्ध गराइएको छ। सािै, कृपया कुनै पदन प्रश्नहरु/समस्याहरु बारे आफ्नो स्वास्थ्य से वा
प्रिायकलाई सम्पका गनुाहोला।
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कोरोना िाइरस

सेवाग्राहीहरुको लागि तथ्य पृष्ट
अब्बोट डायग्नोस्टिक्स स्कारबोरो, इन्क.
आइडी नाउ कोगिड-१९ (ID NOW COVID-19)
यगद मे रो पररक्षणको पररणाम नेिेगटि छ िने यसको अथथ के
हो?
पररक्षणको पररणाम नेगेदटभ आउनाले के बु दझन्छ दक कोदभड१९ ल्याउने भाइरस तपाईको स्याम्पल (sample) मा परे न। जे
होस् , यो पदन सम्भव छ दक कोदभड-१९ भएका केदह
व्यखिमा पररक्षणको पररणाम नेगेदटभ आउन सक्छ जुन गलत
(गलत नेगेदटभ) हुनसक्छ। तपाईको पररक्षणको पररणाम नेगेदटभ
हुन सक्छ यदि तपाईको स्याम्पल (sample) लाई सं क्रमण
कालको सु रुवातमा सं कलन गररएको दियो भने। तपाईको
स्याम्पल (sample) सं कलन भए पश्चात तपाई कोदभड-१९ को
सम्पकामा आउनु भएको पदन सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई
सं क्रदमत गरे को हुन्छ।
यसको अिा के हो भने तपाईको पररक्षणको पररणाम नेगेदटभ
आएता पदन तपाईमा कोदभड-१९ अझै हुन् सक्छ। यदि तपाईको
पररक्षणको पररणाम नेगेदटभ आएको िण्डमा, तपाईको स्वास्थ्य
से वा प्रिायकले तपाईको पररक्षणको पररणाम र तपाईको
मेदडकल रे कडा /अवस्िाहरु (जस्तै : लक्षणहरु, सम्भादवत
सम्पकाहरु, तपाईले हाल भ्रमण गरे का भौगोदलक स्िानहरु)
तिाअन्य कुराहरुलाई मध्य नजर गरी तपाईको हे रिाह कसरी
गने भनी दनणा य गनेछ।
तपाई आफ्नो स्वास्थ्य से वा प्रिायकसं ग काया गना महत्वपूणा
मादनन्छ जसले तपाईको अको किम कसरी िाल्ने भनी बु झाउन
मद्दत गिा छ।



अपडे ट िरे को: सेप्टेम्बर १७, २०२०

रोि २०१९
(कोगिड-१९)

के यो परीक्षण एफडीए बाट अनुमोगदत िररएको छ वा
स्वीकृत छ?
छै न। यो पररक्षणलाई सं युि राज्यको एफडीए ले अझै पदन
अनुमोदित वा स्वीकृत गरको छै न।जब एफडीए ले अनुमोदित वा
स्वीकृत गरे का पररक्षणहरु उपलब्ध गराइएको छै न र अन्य
मापिण्डहरु पूरा गररएको छ भने एफडीए ले इमजे न्सी यु ज
अिोररजेसन (Emergency Use Authorization (EUA))
अन्तगा त आपतकादलन पहुाँ ि सं यन्त्रको आधारमा पररक्षणको से वा
उपलब्ध गराउन सक्छ। स्वास्थ्य तिा मानव से वाहरुको सदिवको
िोषणा-पत्रले यस पररक्षणको इयु ए (EUA) लाई समिान गिा छ।
कोदभड-१९ लाई ल्याउने भाइरसलाई पत्ता लगाउन र/वा यसको
दनिान िोज्न दभटर ो डायग्नोखिक्सको आपतकालीन प्रयोगको
औदिय प्रमादणत गना पररखस्िदतहरु उत्पान्न हुन्छन् भन्ने कुरालाई
सदिवको िोषणामा उल्लेि गररएको छ। एफडीए ले िारे ज वा
रद्द नगरे सम्म आइ.दभ.डीजको आपतकालताको औदियलाई
दसद्ध गिै िोदषत कोदभड-१९ को समयमा यो इयु ए (EUA) का
सता हरु लागू रदहरहने छन् (यसको अिा: पररक्षणहरुलाई प्रयोग
गररने छ)। एफडीए ले िारे ज वा रद्द गरे मा पररक्षण प्रयोग गना
दमल्दै न।
स्वीकृत गवकल्पहरु के हुन्?
कुनै अनुमोदित वै कखिक परीक्षणहरू उपलब्ध छै नन्। एफडीएले
ईयु एलाई अन्य परीक्षणहरुको लादग दनिे शन जारी गरे को छ,
जसलाई https://www.fda.gov/emergency-preparednessand-response/mcm-legal-regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization मा फेला पाना
सदकन्छ।

अद्यावगिक र अगतररक्त जानकारीको लागि म कहााँ जान सक्छु ? कोदभड-१९ सम्बखि अद्यावदधक जानकारी सी.डी.सी. को साधारण
वे बसाइट:https://www.cdc.gov/COVID19 मा उपलब्ध गराइएको छ। सािै, कृपया कुनै पदन प्रश्नहरु/समस्याहरु बारे आफ्नो स्वास्थ्य
से वा प्रिायकलाई सम्पका गनुाहोला।
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