कोभिड-१९ परीक्षण: बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (एफएक्यु)
यसका दई
ु वटा प्रमख
ु परीक्षणहरू निम्ि छि ्:
• ननदानात्मक परीक्षण: हाल कसैमा कोभिड-१९ छ कक छै ि (हाल उिीहरू बिरामी छि ् वा छै िि ्) ििी
•

पहहचाि गिन स्वाि वा रालको परीक्षण।
एन्टीबडी परीक्षण (सेरोलोजी परीक्षण पनि िनििे): पहहलेको कुिै समयमा कसैलाई कोभिड-१९ थियो
कक थिएि ििी पहहचाि गिनका लाथग गररिे रक्त परीक्षण।

हालको सङ्क्रमणका लाधि ननदानात्मक परीक्षण
ननदानात्मक परीक्षण कसरी िररन्छ?
निदािात्मक परीक्षण तपाईँको िाक वा घााँटीमा एउटा स्वाि (लामो क्यु-हटप जस्तै) नछराएर वा राल सङ्कलि गरे र
गररन्छ। सामान्यतया स्वाि वा रालको िमि
ु ालाई प्रयोगशालामा पठाउिु पछन , यद्यपप केही परीक्षणहरू स्वास््य

स्याहार प्रदायकको कायानलयमा सञ्चालि गिन सककन्छ। यहद तपाईँमा कोभिड-१९ का लक्षणहरू दे खखएका छि ् ििे,
तपाईँले आफ्िो परीक्षण िनतजाको प्रनतक्षा गदान सम्िव िएसम्म घरमै िस्िु पिेछ (र, यहद तपाईँको िनतजा

सकारात्मक आयो ििे, तपाईँले त्यो काम जारी राख्नु पिेछ)।
कसले कोभिड-१९ ननदानात्मक परीक्षण भलनु पनेछ?
सम्पण
ू न न्यय
ु ोकनवासीहरूले कोभिड-१९ का लाथग परीक्षण गराउिु पिेछ। यहद तपाईँमा लक्षणहरू दे खखएका छि ्,
तपाईँ कोभिड-१९ निदाि गररएको वा कोभिड-१९ का लक्षण िएको कोहीसाँग िजजकको सम्पकनमा हुिह
ु ु न््यो,

हालसालै तपाईँ पवरोध ऱ्याली वा अन्य ठूलो जमघटमा सामेल हुिह
ु ु न््यो, गम्िीर बिरामीको उच्च जोखखममा िएको
कोहीसाँग िेट गिे योजिा ििाउाँ दै हुिह
ु ु न्छ, सामहू हक आवासीय व्यवस्िापि (जस्तै िभसनङ होम) मा िस्िु वा काम

गिह
ुन ु न्छ, वा स्वास््य स्याहारमा काम गिह
ुन ु न्छ वा अरूसाँग नियभमत िजजकको सम्पकन हुिे ककभसमको रोजगारमा
हुिुहुन्छ ििे तपाईँले परीक्षण गराउिु पवशेष रूपमा जरुरी छ। परीक्षण स्िल पत्ता लगाउिका लाथग,
nyc.gov/covidtest हे िुह
न ोस ्।
सकारात्मक ननदानात्मक परीक्षण ननिजाको अर्थ के हो?
सकारात्मक परीक्षण िनतजाको अिन िपाईँलाई अहहले कोभिड-१९ िएको अत्यन्ि धेरै सम्िाविा रहे को र

िाइरस प्रसारणको जोखखम घटाउिका लाथग तपाईँले घरमा िस्िु पिे र अिह
ु ारको आवरणको प्रयोग र राम्रो हातको
सरसफाई र शारीररक पि
ृ कीकरणका अभ्यासहरू सहहत सावधािीहरू अपिाउिु पछन िन्िे हो। आफू बिरामी हुाँदा
के गिे, अरूलाई कसरी जोगाउिे, आफूले कहहले घर छाड्ि हुन्छ र कहहले स्याहार प्राप्त गिे िारे को जािकारी

nyc.gov/health/coronavirus मा उपलब्ध छ।
नकारात्मक ननदानात्मक परीक्षणको अर्थ के हो?
नकारात्मक पररक्षण िनतजाको अिन तपाईँमा कोभिड-१९ नहुने अत्यन्त धेरै सम्िाविा रहे को िन्िे िखु िन्छ। तपाईँले
राम्रो हातको सरसफाई र शारीररक पि
ु ारको आवरण लगाउिु पिेछ।
ृ कीकरणको अभ्यास जारी राख्नु पिेछ र अिह
यो त्यसिेला अि जरूरी हुन्छ जि तपाईँमा लक्षणहरू दे खखन्छि ् ककिकक तपाईँ िाइरस सङ्रभमत िएको तर
परीक्षणले त्यो पत्ता िलगाएको हुि सक्छ।

पहहलेको सङ्क्रमणका लाधि एन्टीबडी परीक्षण

Nepali

एन्टीबडीहरू केके हुन ्?
एन्टीिडीहरू ती पवशेष प्रोहटिहरू हुि ् जसलाई शरीरले सङ्रमणसाँग लड्ि मद्दतका लाथग उत्पादि गछन । कुिै

व्यजक्तलाई केही लक्षणहरू िए वा लक्षणहरू िै ििए पनि ती उत्पन्ि हुि सक्छि ्। सङ्रमण पनछ एन्टीिडी िन्िलाई
र रगतमा दे खखिका लाथग केही समय लाग्छ। कहहकाहीीँ एन्टीिडीहरूले हामीलाई त्यही सङ्रमण हुििाट

जोगाउाँ छि ्, तर यही कुरा कोभिड-१९ का लाधि सत्य हो वा होइन हामीलाई अझै र्ाहा छै न। कसैलाई कोभिड-

१९ रोग लागे शरीरमा कनत नछटो एन्टीिडीहरू उत्पन्ि हुन्छि ् र सङ्रमणको प्रनतकरयास्वरूप िनििे एन्टीिडीको
मात्रा र ककभसमका भिन्िताहरू िारे पनि हामीलाई अहहलेसम्म िाहा छै ि।
कोभिड-१९ एन्टीबडी परीक्षणको उद्दे श्य के हो?
एन्टीिडी परीक्षणले हामीलाई कोभिड-१९ लाई राम्ररी िझ्
ु ि मद्दत गिन सक्छ, जसमा शरीरले िाइरसप्रनत कस्तो

प्रनतकरया दे खाउाँ छ र कनत पटक िाइरसले लक्षण दे खखिे गरी सङ्रमण गिन सक्छ िन्िे कुरा सामेल छि ्। यसले
हामीलाई कनतजिा मानिसहरूलाई कोभिड-१९ लागेको छ ििी अिुमाि गिन पनि मद्दत गदनछ। यी परीक्षणहरू
सामुदानयक स्वास््यका लाधि महत्त्वपूणथ छन ् िर व्यक्क्ििि स्वास््यका लाधि व्याख्या िनथ कहिन छन ्,
ककनकक यी एन्टीबडीहरूले माननसलाई िाइरसप्रनि रोिप्रनिरोिक बनाउँ छन ् कक बनाउँ दै नन ् िन्ने कुरा

हामीलाई अझसम्म र्ाहा छै न।
कसले एन्टीबडी परीक्षण िराउन सक्छ?
कोही बिरामी हुाँदा एन्टीिडीहरू पवकभसत हुि समय लाग्छ, त्यसैले अहहले बिरामी वा हालसालै बिरामी िएका

व्यजक्तहरूमा एन्टीिडी परीक्षण शुद्ध हुाँदैि। कोभिड-१९ का लक्षणहरू िएका, बितेको दई
ु हप्तामा कोभिड-१९ का

लक्षणहरू िएका वा बितेको दई
ु हप्तािीच (िमुिा भलइएको भमनतमा आधाररत) मा कोभिड-१९ का लाथग सकारात्मक
निदािात्मक परीक्षण िएका मानिसहरूमा एन्टीिडी परीक्षण िनुथ हुँदैन।

एन्टीबडी परीक्षण कसरी िररन्छ?
एन्टीिडी परीक्षणका लाथग औीँलािाट कफङ्गर जस्टकले वा तपाईँको हातको धमिी (रक्तिली) िाट रगतको िमि
ु ा
निकाल्ि आवश्यक पछन । त्यसपनछ तपाईँको रगतको िमुिालाई प्रयोगशालामा पठाइन्छ।

सकारात्मक एन्टीबडी परीक्षण ननिजाको अर्थ के हो?
सकारात्मक परीक्षण िनतजा आउिक
ु ो अिन तपाईँको रगतमा एन्टीिडीहरू पत्ता लागेको र बबिेको समयको कुनै
बबन्दम
ु ा िपाईँलाई कोभिड-१९ िएको हुन सक्ने हो। यद्यपप, तपाईँलाई कोभिड-१९ ििएको र ती एन्टीिडीहरू
अन्य सम्िजन्धत िाइरसको सङ्रमणिाट िएको हुि सक्िे सम्िाविा पनि छ। यसलाई कहहलेकाहीीँ गलत
सकारात्मक िनिन्छ।

यहद मेरो परीक्षण ननिजा सकारात्मक आयो िने, के त्यसको अर्थ म कोभिड-१९ प्रनिरोिी छु िन्ने हुन्छ?
कोभिड-१९ को प्रनतकरयामा पवकभसत िएका एन्टीिडीहरूले हामीलाई फेरर सो रोग लाग्ििाट िचाउि सक्छि ्

सक्दै िि ्, यहद िोरै सुरक्षा िए पनि त्यो कनत समय रहन्छ िन्िे कुहा हामीलाई अिसम्म िाहा छै ि। तपाईँले शारीररक
पि
ृ कीकरण र हातको राम्रो सरसफाईको अभ्यास र अिुहारको आवरण लगाउि जारी राख्नु जरूरी छ।

नकारात्मक एन्टीबडी परीक्षणको अर्थ के हो?
नकारात्मक एन्टीिडी परीक्षणको अिन तपाईँको रगतमा एन्टीिडीहरू पत्ता लागेिि ् र सम्िवतः तपाईँलाई कोभि-१९
छै न िन्िे हो। यद्यपप, यसको अिन तपाईँलाई कोभिड-१९ थियो तर:
• एन्टीिडीहरू पवकभसत हुिका लाथग पयानप्त समय थिएि, वा

•
•

परीक्षणले पत्ता लगाउि सक्िे गरी तपाईँको शरीरले पयानप्त एन्टीिडी उत्पादि गरे ि; वा
प्रयोग गररएको एन्टीिडी परीक्षणको शद्
ु धतामै समस्याहरू थिए।

यहद मेरो परीक्षण सकारात्मक आयो िने, के म मेरो पररवार वा अरू वररपरर हुन सुरक्षक्षि हुन्छ?
सकारात्मक परीक्षण िनतजा आउिुको अिन बितेको समयको कुिै बिन्दम
ु ा तपाईँ कोभिड-१९ िाट सङ्रभमत िएको

हुि सक्िे हो। बितेको समयको अवथध अिुसार, तपाईँ सो सङ्रमणिाट सङ्रभमत िै िैरहिे सम्िाविा अत्यन्त कम
हुन्छ। यद्यपप, तपाईँलाई फेरर कोभिड-१९ हुन्छ कक हुाँदैि िन्िे हामीलाई अहहलेसम्म िाहा छै ि।
के मेरो परीक्षण ननिजाले मेरो काममा जाने नजाने कुरा प्रिाववि पानथ सक्छ?
पादै ि। कुिै सकारात्मक वा िकारात्मक परीक्षण िनतजालाई तपाईँ काममा जािे वा िजािे िारे निणनय गिन तपाईँको
रोजगारदाताले प्रयोग गिुन हुिेछैि। तपाईँको परीक्षणको िनतजा जे िएता पनि, तपाईँले अिुहारको आवरण लगाउि र
आफ्िो रोजगारदाताले भसफाररस गरे को व्यजक्तगत सुरक्षा उपकरण प्रयोग गिन जारी राख्नुपिेछ।
एनवाइभस स्वास््य वविािले पररक्स्र्निहरू ववकभसि हुँदै जाँदा भसफाररसहरू पररविथन िनथ सक्नेछ।
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