
 

 

 
 
 

የምርመራ ውጤት ኮቪድ-19 

እንዳለብዎት ካሳየ ምን ማድረግ እንዳለብዎት 
 
 

 

 

 

ምን ዓይነት ምርመራ ያስፈልገኛል? 
የፈጣን አንቲጅን ምርመራ ወይም ‘RAT’ በራስዎ 

ቤት ውስጥ የሚያደርጉት የኮቪድ-19 ምርመራ 
ነው። የምርመራ ማካሄጃ እቃዎችን 
በሱፐርማርኬቶች፤ ፋርማሲዎች እና በመስመር ላይ 
መጋዘኖች መግዛት ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች 
ከኩውንስላንድ ጤና አሰራጭ ነጥቦች ማለት የቅናሽ 
ዋጋ ካርዶች እና ጥገኝነት ጠያቂዎችን ያካተተ ሰዎች 

ያለክፍያ በነጻ RAT ምርመራ ማካሄጃ እቃዎች 
ማግኘት ይችላሉ። 

የተለያዩ የRAT ዓይነቶች አሉ።  ከእርስዎ አፍ 
ወይም አፍንጫ ጥራጊ ለመውሰድ ወይም ምራቅዎን 
ተጠቅሞ ምርመራ ለማካሄድ የምርመራ ማካሄጃ 
እቃዎቹ ይጠቅማሉ። እርስዎ 
እያንዳንዱን ምርመራ አንዴ ብቻ መጠቀም ይችላሉ። 
የአፍንጫ ወይም የምራቅ ምርመራን እንዴት ማድረግ 
እንደሚችሉ በቋንቋዎ ለመረዳት መመሪያዎችን ማግኘት 
ይችላሉ። 

ቤትዎ የRAT ምርመራ ማካሄድ ወይም ወደ ክሊኒክ 

ሄደው የPCR ምርመራ ማድረግ ይችላሉ። 
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በሽታው እንዳለብኝ ከተረጋገጠስ ምን 
ይደረጋል? 
በRAT ምርመራ ውጤት ቫይረሱ ከተገኘብዎት፣ 
እንደገና የPCR ምርመራ ማድረግ የለብዎትም። በRAT 
ምርመራ ውጤት ቫይረሱ እንደተገኘብዎት 
ለኩዊንስላንድ የጤና ጥበቃ መናገሩ አስፈላጊ ነው። ይህ 
ምን ያህል ሰዎች ኮቪድ-19 እንዳለባቸው ለማወቅ 
እንድንችል እና ኮቪድ-19 ካለብዎት ምን ማድረግ 
እንዳለብዎት መረጃ ማግኘት እንዲችሉ ነው። ይህንን 
የመስመር ላይ ቅፅ በመጠቀም በሽታው እንዳለብዎት 
ለእርስዎ እና በቤተሰብዎ ውስጥ ላሉ ሌሎች ሰዎች 
መዘገብ ይችላሉ። በስልክ 134 COVID (13 42 68) 
ይደውሉ እና የእርስዎን የምርመራ ውጤት 
ለማስመዝገብ እርዳታ ከፈለጉ አስተርጓሚ ይጠይቁ። 
ለPCR ምርመራ ወደ ክሊኒክ ሄደው ከነበረ፣ ከምርመራ 
ውጤትዎ ጋር የፅሁፍ መልዕክት እና ኮቪድ-19 
ስላለብዎት ምን ማድረግ እንዳለብዎት መረጃን 
ይቀበላሉ። 

 

                          Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/
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ደህና ከሆኑ እና በቤት ውስጥ እያገገሙ 
ከሆነ፦ 
በምርመራ አወንታዊ COVID-19 ቫይረስ አለብዎት። ሙሉ በሙሉ 

የተከተቡ ኮቪድ-19 ያለባቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ቀለል ያለ ምልክት 
ይታይባቸዋል እንዲሁም ቤት ውስጥ ራሳቸውን በማግለል ምልክቶቹን 
መቆጣጠር ይችላሉ። 

 

በጣም ላያምዎት ይችላል ወይም የጉሮሮ ህመም፣ ትኩሳት፣ ሳል፣ 
ማሳከክና ህመም እንዲሁም የራስ ምታት ሊሰማዎት ይችላል። ይህ 
የሚያሳስብዎት ከሆነ ለጓደኞች ወይም ለቤተሰብ አባል ወይም 
ለማህበረሰብ አባል ደህንነትዎን ለማጣራት በቀን አንድ ጊዜ 
እንዲደውሉልዎት ይጠይቋቸው። 

 

 
ኮቪድ-19 በሚኖርብዎት ጊዜ እራስዎን 
ይንከባከቡ፦ 
የሚከተሉትን ከሆኑ ለህክምና ምክር ለማግኘት ወደ አገር አቀፍ 
የኮሮናቫይረስ የእርዳታ መስመር በስልክ 1800 020 080 

(ለአስተርጓሚ 8ን ይጫኑ) ወይም ወደ ጠቅላላ ሀኪምዎ (GP) 
መደወል አለብዎት፦ 

• ከ2 ወይም 3 ቀናት በኋላ መሻሻል ካላሳዩ ወይም 
ከባሰብዎት 

• አሳሳቢ የጤና ሁኔታ ላይ ከሆኑ 

• እርጉዝ ከሆኑ። 

ይህ ህክምና ለእርስዎ ትክክለኛ ከሆነ ሀኪም ለCOVID-19 ህክምና 

የማዘዣ ወረቀት ሊሰጥዎት ይችላል። 

በኮቪድ-19 ለተያዘ ማንኛውም ሰው ቤት ሆኖ እርስዎን ለመንከባከብ 
የሚከተሉት መደረግ አለባቸው፦ 

• ብዙ እረፍትና እንቅልፍ ማግኘት 

• ድርቀት እንዳይከሰት ውሃ መጠጣት 

• ሙቀትዎን መለካት 

 
•  ለከፍተኛ ሙቀት ወይም ራስ ምታት እና ህመም ለማስታገስ 

እንዲረዳ መድሃኒት (ፓራሲታሞል እና ኢቦፕሮፊን) መውሰድ 

• መደበኛ የሆኑትን መድሃኒቶች በቀጣይነት መውሰድ 

• ከቤተሰብዎና ጓደኞችዎ ጋር ያለዎትን ግንኙነት በስልክ ወይም 
በማህበራዊ ሚዲያ አድርጎ መቀጠል። 

በኮቪድ-19 ከተያዙ ያለዎትን የበሽታ ምልክቶች መጻፉ ጥሩ ሃሳብ 
ነው።  ምን እንደሚሰማዎት ለመመዝገብ ይህንን የግል ማስታወሻ 
መጠቀም ይችላሉ። ይህ እንዴት እንደታመሙ ለሀኪምዎ ለማስረዳት 
ሊረዳዎ ይችላል። 

 
እርዳታ የት እንደሚገኝ 
በቤትዎ ሆኖ ያለዎትን የበሽታ ምልክቶች ለመቆጣጠር እርዳታ ከፈለጉ 

ወይም ስለኮቪድ-19 የህክምና እንክብካቤ ምክር የሚፈልጉ ከሆነ፣ ወደ 

ሃገር አቀፍ የኮሮናቫይረስ የእርዳታ መስመር በስልክ 1800 020 080 

ይደውሉ። ለአስተርጓሚ 8 ቁጥርን ይጫኑ። እንዲገናኙ ጥቂት ደቂቃዎች 
መጠበቅ ይኖርብዎት ይሆናል። እባክዎ ይታገሱ እና እንክብካቤ 
ይደረግልዎታል። 

ነርስ ማነጋገር ከፈለጉ፣ በስልክ 13 HEALTH 13 43 25 

84 ይደውሉና ስለ ኮቪድ-19 የጤና ምክር ለማግኘት 1ን 
ይጫኑ። 

በRAT ምርመራ አዎንታዊ ውጤት ከመጣ እና እሱን 
ለማስመዝገብ፣ ለክትባት ቦታ ለማስያዝ፣ ምርመራ ለማካሄድ 

ወይም ስለ ኮቪድ-19 ገደቦች መረጃ ለማግኘት እርዳታ 

ለማግኘት በስልክ 134 COVID 13 42 68 ይደውሉ። 

ምግብ፤ መድሃኒት እና ሌሎች አቅርቦቶችን ለማግኘት እርዳታ ከፈለጉ፣ 

ወደ የማህበረሰብ ማገገሚያ የእርዳታ መስመር በስልክ 1800 173 

349 መደወል ይችላሉ።  

ከተጨነቁ ወይም ለመቋቋም ከባድ ከሆነብዎት፣ ወደ ባለብዙ 
ባህላዊ የመገናኛ መስመር በስልክ  1300 079 020 መደወልና 
በራስዎ ቋንቋ ከሚናገር ሰው ጋር መነጋገር ይችላሉ። በታላቁ 
ብሪስቤን ክልል የሚኖሩ ከሆነ፣ ስለ ኮቪድ-19 ምልክቶች፣ አሳሳቢ 
ጉዳዮች ከነርስ ጋር መነጋገር እንዲሁም የጤና ምክር ማግኘት 
ይችላሉ። የእርስዎን ቋንቋ እንናገራለን እንዲሁም አስተርጓሚዎችን 
እንጠቀማለን። 

በድንገተኛ ጊዜ ሁልጊዜ ለአምቡላንስ በስልክ 000 
ይደውሉ።  

ለእነዚህ አገልግሎቶች በሚደውሉበት ጊዜ 

አስተርጓሚ ሲጠይቁ ክፍያ የለውም።  

Page 2 of 2 

  
 
 

  
                            Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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 Amharic (አማርኛ)  

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

