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Ե՞րբ պէտք է կատարեմ COVID-19-ի քննութիւն

 • COVID-19-ի ախտանշաններ ունիք

 • Ծանր հիւանդութեան աւելի մեծ վտանգի ենթակայ էք եւ COVID-19 ունեցող անձի մը 
հետ վերջերս շփում ունեցած էք

 • Ընտանեկան շփում ունիք կամ, բարձր կամ միջակ վտանգաւոր շփում ունեցած էք 
COVID-19 ունեցող անձի մը հետ

Ո՞վ աւելի մեծ վտանգի ենթակայ է ծանր հիւանդութեան

 • 60 տարեկան եւ աւելի մեծ մարդիկ

 • Յղի կիներ

 • Ապորիճինի, Թորրըս Նեղուց Կղզիի եւ Խաղաղական Կղզիներու բնակիչներ (35 տարեկանէն սկսեալ եւ 
աւելի մեծ)

 • Գիրութիւն, շաքարախտ, լուրջ սրտանօթային հիւանդութիւն, թոքի երկարատեւ հիւանդութիւն (ներառեալ 
ծանր շնչարգելութիւն - ասթմա - որը վերջին 12 ամիսներու ընթացքին պահանջած է հիւանդանոց 
պառկիլ), ծանր երկարատեւ լեարդի կամ երիկամունքի հիւանդութիւն, ընթացիկ քաղցկեղ կամ տկար 
ախտամերժութիւն ունեցող մարդիկ

 • Հաշմանդամութիւն ունեցող որոշ մարդիկ, ներառեալ անոնք որոնք իրենց թոքերուն, սրտին կամ 
ախտամերժ դրութեան ազդող հաշմանդամութիւն մը ունին

 • Տարեցներու խնամքի եւ հաշմանդամութեան խնամքի հաստատութիւններու բնակիչներ

 • 18 տաեկան եւ աւելի մեծ տարիքի մարդիկ որոնք պատուաստուած չեն

Ի՞նչ COVID-19-ի քննութիւն պէտք է կատարեմ

Երկու տարբեր քննութիւններ գոյութիւն ունին ստուգելու համար թէ դուք COVID-19 
ունիք: Արագ հակաթոյն քնննութիւն (RAT) մը որ դուք ձեզի կրնաք կատարել, եւ PCR 
(քթի եւ կոկորդի քերուք) քննութիւն՝ քննութեան բուժարանի մը մէջ

 • Եթէ ծանր հիւանդութեան վտանգի ենթակայ էք պէտք է PCR քննութիւն մը 
կատարէք: Եթէ չէք կրնար PCR քննութեան արդիւնքը շուտով ստանալ, մինչ PCR-ի 
քննութեան արդիւնքին կը սպասէք արագ հակաթոյն քննութիւն մը կատարեցէք  
(եթէ ունիք): 

 • Եթէ ծանր հիւանդութեան վտանգի ենթակայ չէք, արագ հակաթոյն քննութիւն մը 
կատարեցէք, բացի եթէ ձեր բժիշկը ըսէ թէ պէտք է PCR քննութիւն կատարէք:

Ի՞նչ կրնամ ընել եթէ COVID-19-ի քննութեան դրական 
արդիւնք ստանամ

 • Եթէ PCR քննութեան դրական արդիւնք ստանաք, եթէ նոյնիսկ ախտանշաններ չունիք, 
դուք COVID-19 ունիք: Պէտք է հետեւիք COVID-19-ի քննութեան դրական արդիւնքի 
խորհուրդներուն եւ COVID-19-ի տան մէջ ապահով կառավարման խորհուրդներուն: 

 • Եթէ արագ հակաթոյն քննութեան դրական արդիւնք ստանաք, արդիւնքը արձանագրեցէք Service 
NSW-ին եւ հետեւեցէք COVID-19-ի տան մէջ ապահով կառավարման խորհուրդներուն:

Եթէ որեւէ առողջական մտահոգութիւններ ունիք եւ լեզուական աջակցութեան կարիքը ունիք, 
հեռաձայնեցէք TIS 131 450 հեռախօսահամարին եւ խնդրեցէք՝ Health Direct 1800 022 222 
հեռախօսահամարով:

Ե՞րբ պէտք է կատարեմ  
COVID-19-ի քննութիւն
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