
testyourself.dc.gov

(የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት)

የድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ፍቃድ (ኢሜርጄንሲ ዩዝ አውቶራዛይሼን) (EUA) ስር ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል። ለኢን ቪትሮ የምርመራ ጥቅም።

የቤት-ውስጥ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ 
መሰብሰቢያ ኪት

እራስዎን 
ይመርምሩ ዲሲ

ለተጨማሪ የምርመራ መንገዶች coronavirus.dc.gov/testing ይጎብኙ።



899 N. Capitol Street NE, Suite 500 Washington DC 20002

ለኢን ቪትሮ የምርመራ ጥቅም። የድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ፍቃድ (ኢሜርጄንሲ ዩዝ አውቶራዛይሼን) (EUA) ስር ጥቅም ላይ የሚውል። 
ይህ ምርት በFDA መልቀቂያ አላገኘም ወይም አልጸደቀም፣ ግን ለድንገተኛ ሁኔታ አጠቃቀም በEUA ስር በFDA ፍቃድ ተሰጥቶታል፣ ፍቃድ ባለው 

ላቦራቶሪ ጥቅም ላይ እንዲውል፤
ይህ ምርት ከSARS-CoV-2 ኒዩክሌይክ አሲድ'ን ለመለየት ብቻ ነው የተፈቀደው፣ ለሌላ ማንኛውም ቫይረሶች ወይም ፓቶጂኖች አይደለም፤ እና፣

የዚህ ምርት የድንገተኛ ሁኔታ አጠቃቀም የኢን ቪትሮ የምርመራ የድንገተኛ ሁኔታ አጠቃቀም ፍቃድን በምክንያት የሚያሳምኑ ሁኔታዎች ስለመኖራቸው 
ለሚገልጽ የመግለጫ አዋጅ የጊዜ ቆይታ ብቻ ይፈቀዳል፣ የፌዴራል የምግብ፣ መድሃኒት እና ኮስሜቲክስ አዋጅ፣ ክፍል 564(b)(1)፣ 21 U.S.C. § 

360bbb-3(b)(1) ስር፣ የመግለጫ አዋጁ ከተቋረጠ ወይም ፍቃድ ቶሎ ከተነሳ በስተቀር።
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ከመጠቀምዎ በፊት፣ ኪቱ በ 15° - 30° C መቀመጥ አለበት። ናሙና ከተሰበሰበ በኋላ፣ ኪት የውጪ ቴምፕሬቸር ምንም ቢሆንም በተቀለሉ መመሪያዎች 
መሰረት ወደ ማንኛውም የ TestYourself DC የማስቀመጫ ሳጥን ሊመለስ ይችላል።

የኪትዎ ይዘቶች ከሚታየው ነገር በመልክ እና በቀለም ትንሽ ሊለያዩ ይችላሉ።

ይህን ኪት ለመውሰድ 18 ወይም ከዚያ በላይ መሆን ያስፈልጋል። ይህ ምርት 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ከሆኑ ግለሰቦች 

(በራስ-የተሰበሰበ)፣ 14 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ (በአዋቂ ቁጥጥር ስር ሆኖ በራስ-የተሰበሰበ)፣ ወይም 2 ዓመት ወይም ከዚያ 

በላይ (በአዋቂ እርዳታ የተሰበሰበ) ምልክቶች ለማይታዩባቸው እንደዚህ ዓይነት ግለሰቦች ወይም COVID-19/ኮሮናቫይረስ 

ለመጠርጠር ሌሎች ምክንያቶችን ጨምሮ፣ የግለሰብ የፊት የአፍንጫ ስዋብ ናሙናዎችን ለመጠቀም የታሰበ ነው።

እራስዎን 
ይመርምሩ ዲሲ

ፈሳሽ/ጥራጊ የባዮሃዛርድ ቦርሳ
የታሸገ የፖስታ 

ወረቀትን ይመልሱ የማስተማሪያ ካርድ

ኪት የሚያካትተው፥

የናሙና ቱቦ

የአገልግሎት ጊዜው 
የሚያበቃበት ቀን



testyourself.dc.gov

ይህንን ኪት እንዴት እንደሚጠቀሙበት

1. ከተንቀሳቃሽ ስልክዎ ወይም ዴስክቶፕ ኮምፒተርዎ testyourself.dc.gov 
   ይጎብኙ።

2. የሚከተሉትን ደረጃዎች በማከናወን የእርስዎን ኪት ያስመዝግቡ፥

በድረ ገጹ ላይ ሲጠየቁ በናሙና ቱቦዎ ላይ የታተሙትን ሰማያዊ  
ቁጥሮች ያስገቡ። በድረ ገጹ ላይ ሲጠየቁ በናሙና ቱቦዎ ላይ 
የታተሙትን ቀይ ቁጥሮች ያስገቡ። ስምዎን፣ የስነሕዝብ መረጃዎን፣ እና 
የኢንሹራንስ መረጃዎን ያቅርቡ፣ የሚመለከተው ከሆነ።
ማስታወሻ፣ የእርስዎን ኪት በሳጥኑ ውስጥ ከማስቀመጥዎ በፊት ሊያስመዘግቡት ይገባል። ካላደረጉ፣ 
ናሙናው ይጣላል!

3. መመሪያዎቹን በጥንቃቄ ከገመገሙ በኋላ የአፍንጫ ስዋብ ናሙናን ይሰብስቡ 
    (መመሪያዎች በጀርባ ገጽ ላይ ይገኛሉ)
4. በተገላቢጦሽ ገጽ ላይ እንደተገለጸው ኪትውን ያሽጉ።

5. ኪትውን ናሙናውን የሰበሰቡበት ተመሳሳይ ቀን በአቅራቢያዎ ወዳለው 
   የመጠያ/ማስገቢያ ሳጥን እስከ 8 ከምሽት ይመልሱ። በ testyourself.dc.gov 
   በአቅራቢያዎ ያሉ ጣቢያዎችን ያግኙ 
                (ማሳሰቢያ፥ የእርስዎን ኪት በሳጥኑ ውስጥ ከማስቀመጥዎ በፊት ሊያስመዘግቡት ይገባል።)

6. ውጤቶችዎን በኢሜል (እና ከመረጡ፣ በጽሁፍ መልዕክት) ይቀበላሉ።

**የኢንሹራንስ መረጃ አያስፈልግም። የኢንሹራንስ መረጃ በማቅረብ፣ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ለምርመራ ወጪው 
ከኢንሸራንስ/መድን ኩባኒያዎ ተመላሽ-ክፍያን ይጠይቃል፣ እርስዎ ለማንኛውም ክፍያዎች ተጠያቂ አይሆኑም፣ 
የጋራ-ክፍያዎችን ጨምሮ፣ የኢንሹራንስ መረጃን አቀረቡም አላቀረቡም።

ራስዎ ናሙናዎን መሰብሰብ ከመጀመርዎ በፊት ሁሉም መመሪያዎቹን በጥንቃቄ ያንብቡ። እርስዎ እድሜዎ 
ከ2-13 ለሆነ ልጅ ናሙና የሚሰበስቡ ወላጅ ወይም ሞግዚት ከሆኑ፣ እባክዎ መመሪያዎቹን (በጀርባው ገጽ 
ላይ) በጥንቃቄ ያንብቡ እና ለልጅዎ ትዕዛዞቹን በየደረጃ ይከተሉ። እርስዎ ከ18 ዓመት በታች ከሆኑ፣ እባክዎ 
የእርስዎ ወላጅ/ሞግዚት መመሪያዎቹን እንዲገመግሙ እና ድጋፍ እንዲሰጡ ይጠይቁ፣ ኪቱን በአቅራቢያው 
ወዳለው የማስቀመጫ ሳጥን መመለስን ጨምሮ።

DC Health
899 North Capitol Street NE, Suite 500

Washington, DC 20002

የምርመራ ውጤቶች ምርመራዎን ካስገቡ በኋላ በተለምዶ ከ2-3 ቀናት ውስጥ ይገኛሉ። 
ድጋፍ ለማግኘት፣ እባክዎ DC Health'ን በኢሜይል በ testingresults@dc.gov 

ያነጋግሩ ወይም ለDC Health የኮቪድ ድጋፍ መስመር በ 1(855) 363-0333 ይደውሉ

ይህ ምርት በFDA መልቀቂያ አላገኘም ወይም አልጸደቀም፣ ግን ለድንገተኛ ሁኔታ አጠቃቀም በEUA ስር በFDA ፍቃድ 

ተሰጥቶታል፣ ፍቃድ ባለው ላቦራቶሪ ጥቅም ላይ እንዲውል፤ 

ይህ ምርት ከSARS-CoV-2 ኒዩክሌይክ አሲድ'ን ለመለየት ብቻ ነው የተፈቀደው፣ ለሌላ ማንኛውም ቫይረሶች ወይም 

ፓቶጂኖች አይደለም፤ እና፣ የዚህ ምርት የድንገተኛ ሁኔታ አጠቃቀም የኢን ቪትሮ ዲያግኖስቲክስ የድንገተኛ ሁኔታ አጠቃቀም 

ፍቃድን በምክንያት የሚያሳምኑ ሁኔታዎች ስለመኖራቸው ለሚገልጽ የመግለጫ አዋጅ የጊዜ ቆይታ ብቻ ይፈቀዳል፣ የፌዴራል 

የምግብ፣ መድሃኒት እና ኮስሜቲክስ አዋጅ፣ ክፍል 564(b)(1)፣ 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) ስር፣ የመግለጫ አዋጁ 

ከተቋረጠ ወይም ፍቃድ ቶሎ ከተነሳ በስተቀር

ጠቃሚ
ምርመራዎን ማጠናቀቅ እና በተመዘገቡበት ቀን እስከ 8 

ከምሽት ወደ ተገቢው የማስቀመጫ ሳጥን መጣል/መመለስ 
አለብዎት። ከምሽት 8 በኋላ የተጣሉ/የተመለሱ ናሙናዎች 

ይጣላሉ! በ testyourself.dc.gov በአቅራቢያዎ ያሉ 
የማስቀመጫ ሳጥን ጣቢያዎችን ያግኙ
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1. ራስዎ ናሙናዎን መሰብሰብ ከመጀመርዎ በፊት 
ሁሉንም መመሪያዎች በጥንቃቄ ያንብቡ። እርስዎ 

እድሜዎ ከ2-13 ለሆነ ልጅ ናሙና የሚሰበስቡ ወላጅ ወይም 

ሞግዚት ከሆኑ፣ እባክዎ መመሪያዎቹን በጥንቃቄ ያንብቡ 

እና አቅጣጫዎቹን በየደረጃ ይከተሉ። እርስዎ ከ18 ዓመት 

በታች ከሆኑ፣ እነዚህን መመሪያዎችን እንዲያግዝዎ ወላጅዎን 

ወይም ሞግዚትዎን ይጠይቁ።

2. ናሙናዎን ለመሰብሰብ ዝግጁ ሲሆኑ፣ የእርስዎን ኪት 
በኢንተርኔት ላይ በ testyourself.dc.gov ያስመዝግቡ እና 
የናሙና ቱቦ ላይ ያሉትን ሰማያዊ የምርመራ ኮድ እና ቀይ 

የናሙና መታወቂያ ቁጥሮችን፣ የተጠየቀ የስነ-ህዝብ መረጃ 
ጋር ጨምረው ያስገቡ። የእርስዎ ኪት ናሙናን ከመመለስዎ 

በፊት መመዝገብ አለበት፣ ካልሆነ ናሙናው ይጣላል!

4. ከመቀጠልዎ በፊት እጅዎን ይታጠቡ እና ያድርቁ 
(ወይም ሳኒታይዘር ይጠቀሙ)። ሁሉንም ዕቃዎች በንጹህ 

ስፍራ ላይ ያስቀምጡ።

5. ስዋቡን ከመያዣው ውስጥ ያውጡ እና 
ስዋቡን በዘንጉ ይያዙ። የስዋቡን ጫፍ አይንኩ።

6. የናሙና መቀበያ ትዩብ ክዳኑን ይክፈቱ። ስዋቡን በአንድ 
እጅ እና የናሙና መቀበያ ትዩቡን በሌላኛው እጅ ይያዙ። 

ፈሳሹን እንዳያፈሱ ይጠንቀቁ። ፈሳሹን አይጠጡ።

7. የስዋቡን ጫፍ ወደ አንዱ የአፍንጫ ቀዳዳ ውስጥ ያስገቡ- 
የስዋቡ ጫፍ መግባት ያለበት ስዋቡን ማየት የማይቻልበት 

ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ነው። ስዋቡን የአፍንጫዎ ቀዳዳ ውስጥ 
ዙሪያውን ቢያንስ ሶስት ጊዜ በክብ ያሽከርክሩት። የልጅ ናሙና 
ሲሰጡ፣ ስዋቡን የአፍንጫ ቀዳዳው ጥግ ድረስ እንዳያስገቡ 

ይጠንቀቁ።

8. ስዋቡን ከአፍንጫዎ ያውጡ። እንደበፊቱ የስዋቡን 
ጫፍ ተጠቅመው ስዋብ የማድረግ ሂደቱን (እርምጃ 7) 

በሌላኛው የአፍንጫዎ ቀዳዳ ይድገሙ።

ተመሳሳይ ጫፍ 
ይጠቀሙ

9. ስዋቡን ከሁለተኛው የአፍንጫዎ ቀዳዳ ላይ ያውጡ 
እና ናሙናውን ወደ ተመሳሳይ የናሙና መቀበያ ትዩብ 
ውስጥ ያስገቡ። አፍንጫዎ ውስጥ የነበረው ስዋብ ጫፍ 
ትዩቡ ውስጥ መጀመሪያ መግባት አለበት ይህም የጫፉ 
መጨረሻ ፈሳሹ ላይ እንዲሆን ያስችለዋል። የመሰብሰቢያ 

ትዩቡን ክዳን በጥብቅ ይዝጉት።

10. እጆችዎን በድጋሚ በሚገባ ይታጠቡ እና ያድርቁ 
(ወይም ሳኒታይዘር ይጠቀሙ)። የናሙና መቀበያ ትዩቡን 
አካባቢ ላይ ጉዳት በማያደርስ (ባዮሃዛርድ) የናሙና ቦርሳ 

ውስጥ ያስገቡ። በቦርሳው ውስጥ ያለውን የመጣጭ ፓዱን 
አያውጡ። የዚፕ ቁልፉን ሙሉ በሙሉ በመዝጋት አካባቢ ላይ 
ጉዳት የማያደርሰው (ባዮሃዛርድ) የናሙና ቦርሳውን ያሽጉ።

11. የባዮሃዛርድ የናሙና ቦርሳውን የመመለሻ የፖስታ 
ወረቀት ውስጥ ያስገቡ። የማጣበቂያውን መስመር 

ያስወግዱ እና ፖስታውን ያሽጉ። ውጤቶችዎን ለማምጣት 
ምናልባት እገዛ ካስፈለገዎ የመሰብሰቢያ መመሪያዎቹን 

ማስቀመጥዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ሌሎች ሁሉም ቁሳቁሶች 
ሊጣሉ ይችላሉ።

12. የማስቀመጫ/መመለሻ ፖስታውን ናሙናዎን በሚሰበስቡበት 
ተመሳሳይ ቀን እስከ ምሽቱ 8 ከዲስትሪክቱ የናሙና መሰብሰቢያ 

ሳጥኖች ወደ አንዱ ይጣሉ። ናሙናዎ የተመለሰበት ቀን 
ተመሳሳይ ቀን የተሰበሰበ መሆን አለበት፣ እና ከመመለሱ በፊት 
መመዝገብ አለበት። በአቅራቢያዎ ያለውን የማስቀመጫ ሳጥን 

በ testyourself.dc.gov ማግኘት ይችላሉ።

የቤት-ውስጥ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ መሰብሰቢያ ኪት፥ የመሰብሰቢያ መመሪያዎች

3. በ testyourself.dc.gov ይጎብኙ፣ የማስቀመጫ ሳጥን 
ጣቢያዎችን ለማየት። ናሙናዎን በሰበሰቡት ተመሳሳይ 

ቀን፣ ከምሽት 8 በፊት፣ ወደ ማስቀመጫ ሳጥን ማምጣት 
አለብዎት። ከ18 ዓመት በታች ከሆኑ፣ ወላጅዎ/ሞግዚትዎ ናሙናውን 

በአቅራብያዎ ወዳለው የማስቀመጫ ሳጥን ለመመለስ/ቦታውን 
ለማሳየት እንዲያግዙዎት ይጠይቋቸው።

ለትንሽሽ ህጻናት ከ 1/2 ኢንች 
ለሚያንስ ርዝመት ያስገቡ።

ጫፉ የአፍንጫዎ ቀዳዳ ውስጥ ሙሉ 
በሙሉ መግባት አለበት።
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የድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ፍቃድ (ኢሜርጄንሲ ዩዝ አውቶራዛይሼን) (EUA) ስር ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል።

ለኢን ቪትሮ የምርመራ ጥቅም

እራስዎን
ይመርምሩ ዲሲ

ተመሳሳይ ጫፍ



ይህን ፖስታ ወረቀት፣ የእርስዎን ናሙና 
የባዮሃዛርድ ቦርሳ ውስጥ የያዘውን፣ 

በሳሙና ስብሰባ እና ምዝገባ ቀን እስከ 
8 ከምሽት ይመልሱ

ናሙና እንዴት እንደሚመለስ፥

የታሸገ የፖስታ ወረቀትን ይመልሱ

1. ናሙናው ጠበቅ ተደርጎ እንደታሸገ ያረጋግጡ።
2. ናሙና የባዮሃዛርድ ቦርሳ ውስጥ ያስቀምጡ።
3. የባዮሃዛርድ ቦርሳን እንዲታጠፍ ያድርጉ።
4. በፖስታ ወረቀት ውስጥ ያስገቡ።
5. የፖስታ ወረቀቱን ያሽጉ።

የፖስታ ወረቀትን በአቅራቢያ ወዳለው 
የማስቀመጫ ሳጥን ይመልሱ። 

የመገኛ ቦታውን በ 
testyourself.dc.gov ይፈልጉ

ድጋፍ ለማግኘት፣ እባክዎ DC Health'ን 
በ Testingresults@dc.gov ወይም 

(855) 363-0333 ያነጋግሩ

እባክዎ ከተማችን ንጹህ ሆኖ እንዲቆይ ያድርጉ እና 
የሰበሰቡትን ቆሻሻዎን በሀላፊነት ያስወግዱ።
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키트 사용 지침을 보려면 다음을 방문하십시오.
Để được hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ của bạn, hãy truy cập
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de votre kit, visitez
ኪትዎን ለመጠቀም መመሪያዎች ፣ ይጎብኙ
Para obtener instrucciones sobre cómo usar su kit, visite;
单击此处获取使用测试套件的说明

እራስዎን ይመርምሩ 
ዲሲ እራስዎን 

ይመርምሩ ዲሲ 
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