
የኮቪድ(COVID)ምርመራ: ለመውሰድ: ፍቃደኛነወት :
ማንኛውም የኮቪድ ምልክቶች ካሉዎት

በሀኪምዉ ወይም በ 

ፒሲአር የፈተና ውጤቶች 

ላይ የተፈረመውን  ፈጣን 

ምርመራ በማድረግ አሁን 

ያለውን የትምህርት ቤት 

ፕሮቶኮል ተከትሎ ወደ 

ትምህርት ቤት መመለስ 

ይችላሉ ።

አዎ

አይ

አዎንታዊ PCR ወይም አዎንታዊ 

ፈጣን)

የ Negative PCR  ወይም ም 

Negative rapid ምርመራ

ክትባት ያልውሰዱና 

በቅርበት የነበሩ ወይም  

የተነካኩ ልጆች   ወደ 

ቤት ይላካሉ።  ለአሥር  

ቀናትንም quarantine 
ይሆናሉ።በጠቅላላ 

ትምህርቱ በ ዙም(zoom)
ለ አስር ቀናት ይሰጣል። 

መገለሉ ለ positive 
result አያበቃም። ስለዚህ 

ወደ ትምህርት ቤቱ 

ለመመለስም  የፒሲአር 

(PCR)ውጤት ማምጣት 

አይጠበቅባቸውም።

ብዙ ግዜ ተማሪዎቹ ላይ 

በሚታየዩ የተለያሉ ምልክቶች 

ላይ ተመሥርተን ተማሪው 

ወደ ቤት ይላካሉ። ሲመለሱ 

የ PCR test result ( 
ውጤት) ቢያመጡ ይመከራል። 

በተለመደው መሰረት ትምህርት 

ቤቱ ማስተማሩን ይቀጥላል ።

የ Negative አንታይጅን 

ምርመራ ።

ትምህርት ቤቱ ለወላጅ  ፈጣን የ አንታይጅን ምርመራ 

ለማካሄድ  ፈቃድ እንዲሰጠው ጥሪ ያደርጋል። ለ COVID 
ምርመራ  የስምምነት ቅፅ ፋይል ላይ ስሙ ካለ  ለፈጣን 

አንታይ ጂን ምርመራ ብቁ ይሆናል።

ለ Positive አንታይጅን 

ምርመራ 

ቤተሠቡ ፍቃደኛ ከሆነ ቤተሰቡ  ፍቃድ  ካልሰጡ ወይም 

በስልክ  ካልተገኘኙ። 

አይ

ለ10 ቀናት  ቤት  

መቀመጥና ለትምህርት 

ቤቱ  ርዕሰ መምህር እና 

አስተማሪወቻቸው ማሳወቅ::
ከኮቪድ ነፃ መሆናቸው 

እስኪጣራ ድረስ ለአስር 

ቀናትና ለ24  ሰአታት 

ያልተከተቡ የቤተሰብ አባላትን 

ጨምሮ ምንም የትኩሳት 

ምልክቶች ካላሳዩ ወደ ት/ቤት 

መመለስ ይችላሉ::
መደወልና  ለትምህርት 

ቤቱ  ርዕሰ መምህር እና 

አስተማሪወቻቸው ማሳወቅ::
ከኮቪድ ነፃ መሆናቸው 

እስኪጣራ ድረስ ለአስር 

ቀናትና ለ24  ሰአታት 

ያልተከተቡ የቤተሰብ አባላትን 

ጨምሮ ምንም የትኩሳት 

ምልክቶች ካላሳዩ ወደ ት/ቤት 

መመለስ ይችላሉ::

 ለ10 ቀናት  ቤት  መቀመጥና 

ለትምህርት ቤቱ  ርዕሰ መምህር 

እና አስተማሪወቻቸው ማሳወቅ. 
ከኮቪድ ነፃ መሆናቸው እስኪጣራ 

ድረስ ለአስር ቀናትና ለ24  ሰአታት 

ያልተከተቡ የቤተሰብ አባላትን 

ጨምሮ ሊገለሉ ይችላሉ። ምንም 

የትኩሳት ምልክቶች ካላሳዩ ወደ ት/
ቤትፕ መመለስ ይችላሉ::

ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ 

እየተማሩ የ ኮሮና ምልክትዎች  ቢታ 

ዩባ ቸው:

አዎ

የኮቪድ (COVID) ምርመራ ፈተና ለመውሰድ ፈቃደኛ 

ነዎት?

አዎ

100.4 ዲግሪ ወይም ከዚያ በላይ ትኩሳት  |  በጉንፋን የተዘጋ ጉሮሮ  |  ሳል  |  የመተንፈስ ችግር

ተቅማጥ ወይም ማስታወክ  |  አዲስ የጀመረ ከባድ ራስምታት እና  |  የማሽተት ችግር ካለብዋትዎ ቤት ይቆዩ!

ክካልተከተቡ ጋር

በቅርበት  ስለነበሩ 

ብቻ  ኩዋራንቲን መሆን 

አይጠበቅባቸውም unless 
ነገር ግን positive covid 
test   የተያዘ ልጅ ውጤት 

እስካልተመዘገበ ድረስ ።

ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ እየተማሩ የ ኮሮና 

ምልክትዎች  ቢታ ዩባ ቸው:

ልጅ በጤና ቴክ)ነርስ ክሊኒክ ለመገምገም ወደ ገለልተኛ 

ክፍል ተላከ። የተማሪ የጤና መዛግብት ተገምግመዋል.

በስልክ)በኢሜል ለትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

ያሳውቁ:: (Lana_R_Guard@mcpsmd.org)

Parent Teacher Association 
Takoma Park Elementary School

የኮቪድ ምርመራ ለመውሰድ  ወደ እሚቀጥለው ገጽ ይመልከቱ ።

የኮቪድ (COVID) ምርመራ ለመውሰድ )የኮቪድ የምርመራ 

አውታሮች

አዎንታዊ or positive PCR ወይም አዎንታዊ or positive  
rapid( ፈጣን) በመባል ይጠራሉ ።



በአቅራቢያ ያሉ ነፃ “COVID” የሙከራ ጣቢያዎች

ምርጥ ሶስት የሚመከሩ የአንድ ቀን PCR የሙከራ ጣቢያዎች

In front of Foot Locker

ADDRESS 

11160 Veirs Mill Road
Wheaton, MD 20902

HOURS 

1–6:30pm
። በየቀኑ ክፍት አይደለም።

ADDRESS

344 University West Boulevard, 
Silver Spring, MD 20901

HOURS 

9am–2pm

DENNIS AVENUE HEALTH CENTER 

QUALITY FIRST URGENT CARE

MARY’S CENTER

SAME DAY TESTING

WESTFIELD WHEATON MALL

PM PEDIATRICS

ADDRESS

12254 Rockville Pike
Rockville, MD 20852
(Also has a Greenbelt location)

ከምሽቱ 1 ሰዓት በፊት ከደረሱ ለተጨማሪ 

ገንዘብ ተመሳሳይ ቀን ውጤቶችን ማግኘት 

ይችላሉ። በኢንሹራንስ ሽፋን ላይ በመመርኮዝ 

ከ 35 እስከ 150 ዶላር። ለሙከራ ለመገምገም 

ምናባዊ ጉብኝት ማዘጋጀት አለበት. 

pmpediatrics.com/location/ 
pm-pediatrics-rockville

ADDRESS

8030-A Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20910

75$ ከከፈላችሁ በ16 ስዓት ውስጥ ውጤቱ  ይደርሳል  

ኢንሹራንስ ከተጠቀማችሁ በነፃ በ 40 ሰዓት ውስጥ 

ውጤቱ ይደርሳል  ቀጠሮ መያዝ ወይም በማንኛውም 

ሰዓት መምጣት ይችላሉ:: 
አመሰግናለሁ 

www.sameday-testing.com

ADDRESS

15646 Old Columbia Pike
Burtonsville, MD 20866

HOURS

ሰኞ-አርብ 8am–5pm
ቅዳሜ-ፀሐይ 8am–3pm

ከሰዓት በፊት ይድረሱ ፣ በተመሳሳይ ቀን 

ውጤቶችን ይቀበሉ። በመስመር ላይ ቀጠሮ 

ይያዙ ወይም ይግቡ። ውጭ። 

quality1urgentcare.com

ሹመቶች ሁሉ የሙከራ ጣቢያዎች የሚመከር ነገር ግን ቀጠሮ ያለ ማንኛውም የሙከራ ጣቢያ በ / ድራይቭ መራመድ ይችላሉ.

www.montgomerycountymd.gov/covid19/testing.html

ለጥያቄዎች ወይም ቀጠሮ ለመያዝ ፣ ለሙከራ እገዛ መስመር በ 240-777-2982 ይደውሉ

ሦስቱም ጣቢያዎች መድን ይቀበላሉ። ሁሉም በተመሳሳይ ቀን የ ))) ምርመራ ውጤቶችን ይሰጣሉ ነገር ግን እርስዎ 

በሚደርሱበት ጊዜ ላይ የተመሠረተ ነው።

ADDRESS

2000 Dennis Avenue
Silver Spring, MD 20902

HOURS

9am–6pm

Parent Teacher Association Takoma Park Elementary School

https://pmpediatrics.com/location/pm-pediatrics-rockville/
https://pmpediatrics.com/location/pm-pediatrics-rockville/
http://www.sameday-testing.com
http://quality1urgentcare.com
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/testing.html

