 COVID-19טעסטינג :אפט געפרעגטע פראגעס
עס זענען דא צוויי הויפט סארטן פון טעסטס:
• דיאגנאסטישע טעסט :סוואב אדער שפייעכץ טעסט ווערט גענוצט צו אידענטיפיצירן אויב איינער האט
יעצט ( COVID-19דאס הייסט ,אויב זיי זענען יעצט קראנק).
• אנטיבאדי טעסטס (אויך גערופן סעראלאדשי טעסטס) :בלוט טעסט גענוצט צו אידענטיפיצירן אויב
איינער האט געהאט  COVID-19ערגעץ אין די פארגאנגענהייט.
דיאגנאסטישע טעסטס פאר יעצטיגע אנטצינדונג
וויאזוי טוט מען א דיאגנאסטישע טעסט?
א דיאגנאסטישע טעסט ווערט געמאכט דורך אריינשטעקן א סוואב (ענליך צו א לאנגע -Qטיפ) אין אייער נאז
אדער האלז ,אדער דורך צאמקלויבן שפייעכץ .געווענליך דארף די סוואב אדער שפייעכץ פרואוואונג ווערן
געשיקט צו א לאבע ראטאריע ,אבער געוויסע טעסטס קענען ווערן דורכגעפירט אין א געזונטהייט פראוויידער'ס
אפיס .אויב איר האט סימפטאמען פון  ,COVID-19זאלט איר פארבלייבן אינדערהיים ווי ווייט מעגליך בשעת איר
ווארט אויף אייערע טעסט רעזולטאטן (און ,אויב איר זענט פאזיטיוו ,זאלט איר דאס ווייטער אנהאלטן).
ווער זאל באקומען א  COVID-19דיאגנאסטישע טעסט?
אלע ניו יארקערס זאלן זיך לאזן טעסטן פאר  .COVID-19עס איז ספעציעל וויכטיג צו נעמען א טעסט אויב איר
האט סימפטאמען ,זענט געווען אין נאנטן פארבינדונג מיט איינעם וואס איז געווארן דיאגנאזירט מיט COVID-19
אדער האט געהאט סימפטאמען פון  ,COVID-19זענט לעצנטס געווען ביי א פראטעסט אדער אן אנדערע
גרעסערע פארזאמלונג ,איר פלאנט צו באזוכן איינעם וואס איז אין א הויכע ריזיקע פון שווערע קרענק ,וואוינט
אדער ארבעט אין א גרופע היים (אזויווי א נורסינג היים) ,אדער ארבעט אין געזונטהייט קעיר אדער האט אן
ארבעט וואס פארלאנגט רעגלמעסיגע נאנטע קאנטאקט מיט אנדערע .צו טרעפן א טעסטינג פלאץ ,באזוכט
.nyc.gov/covidtest
וואס מיינט א פאזיטיווע דיאגנאסטישע טעסט רעזולטאט?
א פאזיטיווע טעסט רעזולטאט מיינט אז איר האט ווארשיינליך  COVID-19אין די יעצטיגע צייט און איר זאלט
בלייבן אינדערהיים און נעמען שריט צו רעדוצירן די פארשפרייטונג פון די וויירוס ,אריינגערעכנט נוצן א פנים
צודעק און פראקטיצירן גוטע האנט היגיענע און פיזישע צוטיילונג .אינפארמאציע איבער וואס צו טון ווען איר
זענט קראנק ,וויאזוי צו באשיצן אנדערע ווען איר גייט ארויס פון הויז ,און ווען צו באקומען קעיר איז דא צו
באקומען אויף .nyc.gov/health/coronavirus
וואס מיינט א נעגאטיווע דיאגנאסטישע טעסט רעזולטאט?
א נעגאטיווע טעסט רעזולטאט מיינט אז איר האט ווארשיינליך נישט  .COVID-19איר זאלט ווייטער אנהאלטן
גוטע האנט היגיענע און פיזישע צוטיילונג און אנטון א פנים צודעק .דאס איז ספעציעל וויכטיג אויב איר האט
סימפטאמען ווייל עס איז מעגליך אז איר האט דעם וויירוס אבער די טעסט האט דאס נישט אויפגעכאפט.
אנטיבאדי טעסט פאר פריערדיגע אינפעקשן

Yiddish

וואס זענען אנטיבאדיס?
אנטיבאדיס זענען ספעציעלע פראטעינס וואס דער קערפער פראדוצירט צו העלפן זיך קריגן מיט אנטצינדונגען.
דאס קען ווערן פראדוצירט אפילו אויב דער מענטש האט ווייניג אדער קיינע סימפטאמען .עס נעמט געווענליך
אביסל צייט נאך דעם אינפעקשן פאר אנטיבאדיס צו ווערן פראדוצירט און אז עס זאל קענען ווערן אויפגעכאפט
אין די בלוט .אמא ל קענען די אנטיבאדיס אונז באשיצן פון נאכאמאל באקומען די זעלבע אינפעקשן ,אבער מיר
ווייסן נאכנישט אויב דאס איז טאקע אזוי פאר  .COVID-19מיר ווייסן אויך נאכנישט ווי שנעל די אנטיבאדיס
ווערן פראדוצירט ווען איינער האט  COVID-19אדער וועגן די ווארשיינליכע צווישנשיידן אין די צאל און סארט פון
אנטיבאדיס וואס מענטשן פראדוצירן אלס רעזולטאט פון אן אינפעקשן.
וואס איז די אויפטו פון  COVID-19אנטיבאדי טעסטינג?
אנטיבאדי טעסטינג קען אונז העלפן בעסער פארשטיין  ,COVID-19אריינגערעכנט וויאזוי דער קערפער באגייט
זיך מיט דעם וויירוס און ווי אפט דער וויירוס ברענגט אן אן אנטצינדונג מיט סימפטאמען .עס קען אונז אויך
העלפן אויסרעכענען וויפיל מענטשן האבן געהאט  .COVID-19די טעסטס זענען וויכטיג פאר די פובליק
געזונהייט אבער שווער צו פארשטיין פאר פערזענליכע געזונטהייט ,צוליב דעם וואס מיר ווייסן נאכנישט אויב
די אנטיבאדיס מאכן מענטשן אימיון צו די וויירוס.
ווער קען באקומען אן אנטיבאדי טעסט?
אנטיבאדיס נעמט צייט זיך צו אנטוויקלען ווען איינער איז קראנק ,דעריבער וועלן אנטיבאדי טעסטס נישט זיין
ריכטיג פאר איינעם וואס איז אדער איז לעצטנס געווען קראנק .אנטיבאדי טעסטס זאלן נישט ווערן געמאכט
פאר איינעם וואס האט  COVID-19סימפטאמען ,האט געהאט  COVID-19סימפטאמען אין די לעצטע צוויי
וואכן ,אדער געהאט א פאזיטיווע דיאגנאסטישע טעסט פאר  COVID-19אין די לעצטע צוויי וואכן (לויט דעם
דאטום ווען די סעמפל איז גענומען געווארן).
וויאזוי מאכט מען אן אנטיבאדי טעסט?
אנטיבאדי טעסט פארלאנגט דאס נעמען א בלוט סעמפל דורך א פינגער שטאך אדער נעמען בלוט דורך אן אדער
אין אייע ר ארעם .אייער בלוט סעמפל וועט דאן געשיקט ווערן צו א לאבעראטאריע.
וואס מיינט א פאזיטיווע אנטיבאדי טעסט רעזולטאט?
א פאזיטיווע טעסט רעזולטאט מיינט אז מען האט געטראפן אנטיבאדיס אין אייער בלוט און אז איר האט
ווארשיינליך געהאט  COVID-19ערגעץ וואו אין די פארגאנגענהייט .עס קען אבער אויך מיינען אז איר האט
נישט געהאט  COVID-19און די אנטיבאדיס וואס מען האט געפונען איז פון אן אינפעקשן וואס איז ענליך צו דעם
וויירוס .דאס ווערט אנגערופן א פאלשע פאזיטיוו.
אויב איך טעסט פאזיטיוו ,מיינט דאס אז איך בין אימיון צו ?COVID-19
מי ר ווייסן נאכנישט אויב די אנטיבאדיס וואס אנטוויקלען זיך אלס רעזולטאט פון  COVID-19באשיצן אונז פון
דאס נאכאמאל באקומען אדער ,אויב עס איז דא עפעס באשיצונג ,ווי לאנג עס האלט אן .עס איז וויכטיג אז איר
זאלט ווייטער אנהאלטן די פיזישע צוטיילונג ,פראקטיצירן גוטע האנט היגיענע און אנטון א פנים צודעק.
וואס מיינט א נעגאטיווע אנטיבאדי טעסט רעזולטאט?

א נעגאטיווע טעסט רעזולטאט מיינט אז עס זענען נישט געפונען געווארן קיין אנטיבאדיס אין אייער בלוט און אז
איר האט ווארשיינליך נישט געהאט  .COVID-19אבער ,עס קען אויך מיינען אז איר האט געהאט COVID-19
אבער:
• עס איז נאכנישט פאריבער גענוג צייט פאר אנטיבאדיס זיך צו אנטוויקלען ,אדער
• אייער קערפער האט נישט פראדוצירט גענוג אנטיבאדיס פאר די טעסט דאס צו קענען אויפכאפן ,אדער
• עס זענען געווען פראבלעמען מיט די ריכטיגקייט פון די אנטיבאדי טעסט וואס איז גענוצט געווארן
אויב איך טעסט פאזיטיוו ,איז עס זיכער פאר מיר זיך צו דרייען מיט מיין פאמיליע און אנדערע?
א פאזיטיווע טעסט רעזולטאט מיינט אז איר האט ווארשיינליך געהאט  COVID-19ערגעץ וואו אין דער
פארגאנגעהייט .ווייל גענוג צייט איז שוין אדורך ,זענט איר ווארשיינליך מער נישט אנשטעקיג פון יענע
אינפעקשן .אבער ,מיר ווייסן נאכנישט אויב איר קענט באקומען  COVID-19נאכאמאל.
וועט מיין צוריקגיין צו דער ארבעט זיין פארבינדן מיט מיין טעסט רעזולטאט?
ניין .א פאזיטיווע אדער נעגאטיווע רעזולטאט זאל נישט ווערן גענוצט אין קיינע באשלוסן וועגן גיין צו דער ארבעט
דורך אייך אדער אייער ארבעטסגעבער .איר זאלט ווייטער אנטון א פנים צודעק און נוצן פערזענליכע באשיצונג
קליידער וואס ווערט רעקאמענדירט דורך אייער ארבעטסגעבער ,אפגעזען וואס די רעזולטאטן פון אייער טעסט
זענען געווען.
די  NYCגעזונטהייט אפטיילונג וועט מעגליך טוישן רעקאמענדאציעס לויט וויאזוי דער מצב פארלאנגט.
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