
ការធ វ្ ើធេស្តស្ម្រាប់អាយ COVID-១៩ 

 

1. មន្ទ រីពិធោ្ន្៍ស្ម្រាប់ធ វ្ ើធេស្ត  COVID-១៩ ។ 

1.1.  ការធ វ្ ើធេស្ត ធៅមន្ទ រីពិធោ្ន្៍ អាចកណំេអ់េតស្ញ្ញា ណវ ើរសុ្ 

ដែលបណ្តត លធអាយ COVID-១៩  ធៅកន ុងស្ំណ្តកកន ុងការែកែធងហ ើមធចញចូល។ 

1.2.  ការធ វ្ ើធេស្តអាយ COVID-១៩ ាន្ធៅទីម្រកងុរ ធូេស្ទ រឺ MN។ 

1.3.  ការធ វ្ ើធេស្ត ម្រេវូបាន្ជូេកន ុងរន្ធ ម្រចមុុះ។ 

1.4.  លទធផលធេស្តន្ងឹទទួលបាន្កន ុងរយៈធពល ៤៨ ធា៉ោ ង។ 

1.5.  ការធ វ្ ើធេស្ត ៍ COVID-១៩ ម្រេូវបាន្ផតល់ជូន្ធោយមិន្គេិថ្លៃ 

ចំធ ុះបុគគលដែល ាន្ស្ទិធទទួល។ 

 

2.  ែំធណើរការ ធែើមបីធ វ្ ើការោកលបងស្ម្រាប់ COVID-១៩។ 

2.1.  មន្ុស្សម្រគប់គ្នា មិន្ម្រេវូការធ វ្ ើធេស្ត  ស្ម្រាប់អាយ COVID-១៩ ធទ។ 

2.2.  ម្របសិ្ន្ធបើអាកាន្ទំនាក់ទនំ្ងជេិស្ា ិទធជាមួយអាកជងំ ឺCOVID-១៩  

ធ ើយាន្ម្រគនុ្ធតត , កអក, ម្រគនុ្ញាក់ ឬឈខឺ្ល នួ្ ឬែកែធងហ ើមខ្ៃ ីៗ  

សូ្មធៅកដន្ៃងធ វ្ ើធេស្ត ធៅ មន្ទ រីពិធោ្ន្៍ ធៅ Mayo Clinic Northwest Clinic។ 

2.3.  ម្របសិ្ន្ធបើអាកវវិេតធៅជាម្រគនុ្ធតត  ឬាន្ធោគស្ញ្ញា លមែូីចជា កអក, 

ែកែធងហ ើមខ្ៃ ីៗ, ម្រគនុ្ញាក់ ឬឈឺខ្ល នួ្ កន ុងរយៈធពល ៤៨ ធា៉ោ ងមនុ្ធន្ុះ, 

សូ្មធៅកាន្ម់ន្ទ ីរពធិោ្ន្៍ Mayo Clinic Northwest Clinic។ 

2.4.  ម្របសិ្ន្ធបើលមីៗធន្ុះ 

អាកបាន្ធ វ្ ើែំធណើរពីេំបន្មួ់យដែលាន្ការរ ើកោលោល ឬកពំុងរ ើកោលោល 

ថ្ន្ស្ គមន្៍ ដែលកពំុងម្រគបែណត ប់ COVID-១៩ ធ ើយបធងក ើេធោគស្ញ្ញា  

សូ្មចូលធៅកាន្ក់ដន្ៃងធ វ្ ើធេស្ត  Mayo Clinic Northwest Clinic។ 

2.5.  ម្របសិ្ន្ធបើលទធផលធេស្តអវជិជាន្ អាកន្ងឹទទួលបាន្ោរ 

តាមរយៈធស្វាកមម  អន្ឡាញ ស្ម្រាប់អាកជមង។ឺ ម្របសិ្ន្ធបើអាកមិន្ាន្ស្ំណុធំរឿង 

អាកន្ងឹទទួលបាន្ការធៅទូរស័្ពទ។ 

2.6.  ម្របសិ្ន្ធបើលទធផលធេស្ត វជិជាន្ អាកធ វ្ ើការធៅ Mayo Clinic 

ន្ឹងទាកទ់ងធៅអាក។ 

2.7.  ម្របសិ្ន្ធបើអាកោគ លន់្រណ្តាា ក់ ដែលាន្ធោគស្ញ្ញា ថ្ន្ COVID-១៩ 

សូ្មដណនាំ ពួកធគ ឱ្យធ វ្ ើធេស្ត ។ 



 

3. អាកផតល់ធស្វាដលទាសំ្ខុ្ភាពរបស់្អាក ធម្រេៀមចអំាក 

3.1.  សំ្ោប់េរំវូការស្ខុ្ភាពដែលកំពុងាន្ ររ ឺ

ម្របសិ្ន្ធបើអាកាន្ស្នួំ្របដន្ែមដែល ទាកទ់ងន្ងឹោែ ន្ភាពសុ្ខ្ភាពធផសងធទៀេ, 

សូ្មទូរស័្ពទធៅអាកដលសុ្ខ្ភាពម្របចំខ្ល នួ្របស់្អាក។ 

3.2.  ចធំ ុះស្ណួំរដែលទាកទ់ងន្ងឹ COVID-១៩, អាកជមងរឺបស្ ់Mayo Clinic  

អាចទូរស័្ពទធៅ ធពទយគិលាន្ុបោា យកិា COVID-១៩ តាមធលខ្ ៥០៧-២៩៣-

៩៥២៥ ។ អាកជំងរឺបស់្ Olmsted Medical Center គួរដេទូរស័្ពទធៅធលខ្ ៥០៧-

២៩២-៧២៦៦ ។ 

3.3.  ម្របសិ្ន្ធបើអាកាន្ស្ញ្ញា បនាទ ន្់ ែូចជា ពិបាកែកែធងហ ើម, 

ែកែធងហ ើមកាន់្ដេខ្ៃ ំង ឬាន្អារមមណ ៍ែូចជាអាកន្ងឹែួលធៅធពលធម្រកាកឈរ 

ឬអងគ ុយ, អាកគួរដេទទួលបាន្ការ យកចិេតទកុោក់ ខ្ងធវជជោស្តស្តភាៃ មៗ 

ធោយទូរស័្ពទធៅ ៩១១ ឬធៅមន្ទ ីរស្ធម្រ គ្ ុះបនាទ ន្់។ 

 

Rochester COVID-19 កដន្ៃងពធិោ្ 

Mayo Clinic Northwest Clinic កដន្ៃងពធិោ្ 

4111 US-52 North 

ចប់ពីថ្លងចន័្ទ  ែលថ់្លងស្ុម្រក, 9:30 ម្រពឹក - 5:00 លាង ច 

ថ្លងធៅរន៍្ងិថ្លងអាទេិ,្ 10:00 ម្រពកឹ - 4:00 លាង ច 

 

Downtown Guggenheim Parking Lot 6 កដន្ៃងពធិោ្ (ស្ម្រាប់ដេធ វ្ ើណ្តេ់ជួប) 

222 3rd Ave. SW 

ចប់ពីថ្លងចន័្ទ  ែលថ់្លងស្ុម្រក, 9:00 ម្រពឹក - 4:30 លាង ច 

 

Graham Park កដន្ៃងធ វ្ ើស្ ការជាមួយម្រកសួ្ងធផសងៗ 

ធៅជេិ Olmsted County Fairgrounds in SE Rochester 

Graham Park, 1407 3rd Ave. SE 

 

ចប់ពីថ្លងចន័្ទ  ែលថ់្លងស្ុម្រក, 9:30 ម្រពឹក - 5:00 លាង ច 

ថ្លងធៅរ៍ ន្ងិ ថ្លងអាទេិ្ 10:00 ម្រពកឹ - 4:00 លាង ច 


