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វិ ធី ទទទលបានការធ្ ើី ត្ស្តជ ំង  ឺវCOVID-19 
មាកាិ ធី ទជា្្រតកា្ តម្បទទទលបានការធ្ ើី ត្ស្តជ ងំ  ឺវCOVID-19 ្ៅក្ន ុឺ្ោកាីទវLA 

 

 
 
 

 
 

រធ្ ើី ត្ស្តជ ្ោយម្កិាគិស្ថ្លៃ 
 

្រតិកា្រតអ្នក្មាកាធានារ៉ា រ់ធឺតុខភាព ជម្រើសដែលលអ បំផុតម ោះគឺ្តូវទាក់ទងមៅកាន់្គូមេទយ ឬដផនការដែទាំ
សុខភាេរបស់អ្នក មែើរបមី វ្ ើមតសត ។ ្គូមេទយ និងដផនការដែទាសំុខភាេទាងំឡាយទទួលខុស្តូវកន ុងការផដល់ការម វ្ ើ
មតសត ជំងឺ COVID-19 មោយរិនគិតថ្ែៃជូនែល់អ្នកជំងឺទាងំឡាយដែលបាន្បគល់ជូនឱ្យេួកមគជាអ្នកេាបាល។ 

្រតិកា្រតមាា ត់អា ទំិក្ម្មឬក្ន្កាៃឺរធងាធវឬក្ស៏ាលា្ធៀកាធរត់អ្នក្ស្្ម្ូិ ចងនរ់ឱ្យ្ ើី ត្ស្តជ ្នាោះវសូរទាក់ទងមៅ
កាន់ម្ចា ស់អាជីវករមឬកដនៃងការងារ ឬក៏សាលាមរៀនរបស់អ្នក មែើរបីម វ្ ើមតសត ។  

្រតិកា្រតអ្នក្ម្ិកាមាកាធានារ៉ា រ់ធឺតុខភាព្ទ្នាោះវតូម្ក្ុង្ពួយនធម្ភ។វមាកាិ ធី ទជា្្រតកា្ តម្បទទទលបានការធ្ ើី ត
្ស្តជ ្ោយម្ិកាគិស្ថ្លៃវ្ៅក្ន ុឺ្ោកាីទវLA។ 

 
្ៅរកា់ទទតងឺ ្ ើី ត្ស្តជ ម្លយ 
 

ទទតងឺ ្សេឺៗន្ បា ង្ តធរធ្ោយ្ោកា ទី 
o ្បសិនមបើអ្នករិនម្ចនធា រ៉ា ប់រងសុខភាេមទម ោះ អ្នកអាចទទួលបានការម វ្ ើមតសត ជំងឺ COVID-19 

មោយរិនគិតថ្ែៃ មៅតារគៃ ីនិកដែលម្ចនដតគិលានុបោា យិកាកន ុងរណ្ឌ លសុខភាេសាធារណ្ៈ (Public 

Health Center Nurse Only Clinic) មោយរិនគិតអំ្េីសាា នភាេអ្ម ត ្បមវសន៍ម ើយ។ ្បសិនមបើអ្នក

ម្ចនធា រ៉ា ប់រង អ្នកនឹង្តូវការផដល់េ័ត៌ម្ចនដផនកធា រ៉ា ប់រងម ោះមៅេួកមគ។ 

o ការម វ្ ើមតសត គឺម្ចនផដល់ជូនស្ម្ចប់កុម្ចរ្គប់អាយ។ុ 

o ម្ចនផដល់ជូនការម វ្ ើមតសត រកទ្រង់មរមរគ (PCR) និងការម វ្ ើមតសត រកសារធាតុដែលបញ្ច លូកន ុងខល នួមែើរបី

បមងក ើតភាេសំុា (antigen) ផងដែរ។ 

o មែើរបដីសវ ងយល់អំ្េីទីតាំងទាងំឡាយ និងមម្ច៉ោ ងែំមណ្ើរការ សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ ph.lacounty.gov 

/chs/NurseClinic.pdf (ឬជា ភាសាមអ្ស៉ោាញ)។ 

 

ម្ ឌ បាតុខភាពវឬឱ្តលសាា កា (ក្ន្កាៃឺបាក់្ថ្ន ង) 

សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ ទីតាំងម វ្ ើមតសតស្ម្ចប់ជំងឺ COVID-19 មៅតារសហគរន៍ របស់្កសួងមសវាករម

ដផនកសុខភាេ និងរនុសសជាតិ (Department of Health and Human Services/HHS) មែើរបីដសវ ងរកការម វ្ ើ

មតសត ដែលគិតថ្ែៃទាប ឬរិនគិតថ្ែៃ។ 

o ្បសិនមបើអ្នករិនម្ចនធា រ៉ា ប់រងសុខភាេមទម ោះ រណ្ឌ លសុខភាេអាចនឹងមសន ើសុំឱ្យអ្នកចុោះម ម្ ោះ

មៅកន ុងករម វ ិ្ ីរបស់រោា ភិបាលរួយ ែូចជាករម វ ិ្ ីធា រ៉ា ប់រង Medi-Cal មែើរបឱី្យេួកមគអាចទទួល

បានការសងថ្ែៃចំណាយស្ម្ចប់ការម វ្ ើមតសត ម ោះវញិ។ 

o ្បសិនមបើអ្នកម្ចនធា រ៉ា ប់រង អ្នកអាចនឹង្តូវការផដល់េ័ត៌ម្ចនដផនកធា រ៉ា ប់រងម ោះមៅេួកមគ។ 

o ្បសិនមបើអ្នករិនអាច ឬរិនចង់ផដល់េ័ត៌ម្ចនដផនកធា រ៉ា ប់រងមទម ោះ ទីតាំងរួយចំនួនអាចនឹង

គិតថ្ែៃចំណាយេីអ្នកមោយដផអកមៅមលើ្ បាក់ចំណូ្ល ឬសាា នភាេ្បាក់កាសរបសអ់្នក។ 

ឱ្សែសាា នជាម្ចើនម្ចនផដល់ជូនការម វ្ ើមតសតជំងឺ COVID-19 មោយរិនគិតថ្ែៃ។ សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ

របស់េួកមគ ឬក៏ទូរស័េទមៅ មែើរបីសាកសួរថាមតើេួកមគត្រូវចំបាច់ឱ្យម្ចនការណាត់ជួប ឬគិតថ្ែៃចំណាយ

ឬមទ។ ស្ម្ចប់េ័ត៌ម្ចនអំ្េឱី្សែសាា នឯករជយទាងំឡាយ សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ doineedacovid19 

test.com។ 

 

ទទលបានកាឧរក្ធ ៍្ ើី ត្ស្តជ ធក្សាធធាស្ុន្ បារញ្ច ូបាក្ន ុឺខល កួា្ តម្បទរ្ កឺ តស្ភាពសុាងវ(antigen) 
្ោយម្កិាគិស្ថ្លៃ  
 

អ្នក្បរូលសំណាក និងម វ្ ើមតសត មោយខល នួឯង។ ជាទូមៅ លទធផលថ្ន “ការម វ្ ើមតសត មោយខល នួឯង (self-test)” ទាងំមនោះ

អាចទទួលយកបានកន ុងរយៈមេលចប់េី 10 មៅ 30  ទី។ ្បសិនមបើឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត ្បមភទ antigen របស់អ្នកបាន

ហួសកាលបរមិចេទ (ថ្ែៃដខឆ្ន ំ) កំណ្ត់មហើយ ក៏ឧបករណ្៍ទាងំមនោះអាចនឹងមៅដតម្បើ្បាសប់ានផងដែរ។ សូរេិនិតយមរើល

ថាមតើសាន រដខស្តួតេិនិតយ (control line) មៅមលើឧបករណ្៍ម ោះគឺមៅអាចមរើលម ើញ មហើយម្ចនេណ្៌ែូចគ្នន មៅនឹងរបូមៅ

កន ុងការដណ្ ំឬមទ។ សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidselftest ស្ម្ចប់េ័ត៌ម្ចនលរអ ិត។  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
http://ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic.pdf
http://ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic.pdf
http://ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic_Spanish.pdf
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://doineedacovid19test.com/
https://doineedacovid19test.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/self/
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តម្តងរុ្ស្ពទធោា ភិនបា្រ្ទតវ-វត្មារ់្ក្មុ្្គួសាធទងឺ អ្ត់   
្ករុ្គួសារនីរួយៗអាចមសន ើសុំឱ្យម្ចនការមផញើឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត ដែលរិនគិតថ្ែៃ ចំនួនបួនឧបករណ្ ៍មៅ

ឱ្យខល នួ តារមសវាករមថ្្បសណ្ីយ៍ថ្នសហរែាអាមររកិ (US Postal Service) បាន។ សូរោក់បញ្ជ នូការមសន ើ

សុំមៅមលើមគហទំេ័រ covidtests.gov ឬទូរស័េទមៅកាន់មលខ 1-800-232-0233។ 

 

តម្តងរុ្ស្ពទនាយក្ោា កាតុខភាពសាធាធ ៈវ(Public Health) -វត្មារ់អ្នក្ន្ បាមាកាអាយុ
ចរ់ពទវ65វឆ្ន ង្ តឺ្ៅវឬម្ិកាអារចក្្រញពទសទោះនកា   
អ្នកដែលរស់មៅកន ុងមោន្ី LA មហើយដែលម្ចនអាយចុប់េី 65 ឆ្ន មំ ើងមៅ ឬរិនអាចចកមចញេីផទោះ

បានមទម ោះ អាច មសន ើសុំ ឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត ដែលរិនគិតថ្ែៃ ចំនួនេីរឧបករណ្៍។ ឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត នឹង

មផញើមៅកន ុងអំ្ ុងមេល 5 ថ្ែៃម វ្ ើការ (រិនគិតថ្ែៃមៅរ៍ និងថ្ែៃអាទិតយមទ)។ 

 
្ៅតម្ទទតងឺ ចក់្ថ្ន ងរងាក ធន្ បាមាកាសដប់ា្តវាក្ម្ម្្រតកា្រ្ភទធរត់នាយក្ោា កាតុខភាព
សាធាធ ៈវ(Public Health Multi-Service Vaccination Site) 
មែើរបដីសវ ងយល់អំ្េីមម្ច៉ោ ងែមំណ្ើរការ និងទីតាំងទាងំឡាយ សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ ph.lacounty.gov 

/vaccinepods ឬទាញយក កាលវភិាគមៅទីមនោះ។ 

 
្ៅក្ន ុឺតហគម្កា៍ធរត់អ្នក្  
បណាា ល័យ ទីកដនៃងមៅទទួលយករហ បូអាហារមោយរិនគិតថ្ែៃ (food bank) រណ្ឌ លស្ម្ចប់រនុសសចស់ 

និងអ្ងគការមៅកន ុងតំបន់មផសងមទៀតជាម្ចើនម្ចនផដល់ជូនឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត ដែលរិនគិតថ្ែៃស្ម្ចប់

មៅទទួលយក។ ដសវងរកបណាា ល័យរួយ ដែលមៅជិតអ្នក។ 

 
្ៅតម្ឱ្តលសាា កាវ(ក្ន្កាៃឺបាក់្ថ្ន ង)វ្ោយ្្រត្នត់រស្តមាំិក្ក្ម្ម ិ ធី ទធានារ៉ា រ់ធឺវMedi-
Cal ឬវMedicare ធរត់អ្នក្ 
សូរឱ្យម្ចនកាតសម្ចជិកករម វ ិ្ ីធា រ៉ា ប់រង Medi-Cal ឬ Medicare ស្ម្ចប់បុគគលម្ចន ក់ៗមៅកន ុង
្ករុ្គួសាររបស់អ្នក។ សូរបងាា ញកាតសម្ចជិកម ោះមៅកាន់ឱ្សែការ ី(អ្នកលក់ថាន )ំ មៅតុគិតលុយ
ដែលមៅទទួលយកថាន តំារមវជជបញ្ជជ ម ោះ។ អ្នកអាចមសន ើសំុឧបករណ៍្ម វ្ ើមតសត ជំងឺ COVID-19 មៅតារផទោះ
ចំនួន 8 ឧបករណ្៍ស្ម្ចបបុ់គគលម្ចន ក់ៗ ជាមរៀងរល់ដខ។ 

 
រធ្្រត្នត់ធានារ៉ា រ់ធឺតុខភាព្សេឺៗ្ទៀស្ 
រនុសសភាគម្ចើនដែលម្ចនធា រ៉ា ប់រងសុខភាេ អាចទទួលឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត មៅផទោះបានរហូតែល់

ចំនួន 8 ឧបករណ្៏ជាមរៀងរល់ដខ ស្ម្ចប់បុគគលម្ចន ក់ៗមៅកន ុងដផនការដែទាសំុខភាេម ោះ។ ម្ចនវ ិ្ ី

រួយចំនួនមែើរបីទទួលបានឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសត  មោយការម្បើ្បាស់ធា រ៉ា ប់រងសុខភាេ ែូចជា៖ 

• ឱ្យមផញើឧបករណ្ម៍ វ្ ើមតសតទាងំម ោះតារសំបុ្តមៅអ្នក។ 

• មៅទទួលយកឧបករណ្ម៍ វ្ ើមតសត ដែលរិនគិតថ្ែៃមៅតារឱ្សែសាា ន (កដនៃងលក់ថាន )ំ រួយ។ 

• ទិញឧបករណ្៍ម វ្ ើមតសតេីឱ្សែសាា ន ឬហាងលក់ែូររួយ មហើយរកាទុកវក័ិយប័្តរបស់អ្នក។ អ្នក

អាចោក់បញ្ជ នូវក័ិយប័្តរបស់អ្នក មហើយអាចទទួលបានសំណ្ងថ្នការចំណាយខៃោះ ឬទាងំ្សងុ

រកវញិ។ ឧបករណ៍្ម វ្ ើមតសត មនោះ្តូវដត បានទទួលការអ្នុញ្ជា តឱ្យម្បើ្បាស់ មោយរែាបាលចំណ្ី

អាហារ និងឱ្សែ (FDA)។  

ទូរស័េទមៅកាន់ដផនការដែទាសំុខភាេរបស់អ្នក ឬចូលមៅកាន់មគហទំេ័ររបស់េួកមគ មែើរបីទទួលបាន

ការដណ្ ំ។ ស្ម្ចប់េ័ត៌ម្ចនបដនារ សូរចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ  វ ិ្ ីទទួលបានឧបករណ៍្ម វ្ ើមតសត ជំងឺ 

COVID-19 មៅផទោះ ដែលអាចរកទិញបានមោយរិនចបំាច់ម្ចនមវជជបញ្ជជ  មហើយមោយរិនគិតថ្ែៃ របស់

រជឈរណ្ឌ លស្ម្ចប់មសវាករម Medicare និង Medicaid (CMS)។ 

 

ទក់្ទឺ្ៅរកា់្គូ្ ពទយវឬន្សការធន្លទងតខុភាពធរត់អ្នក្ 
 

្បសិនមបើអ្នកម្ចនធា រ៉ា ប់រងម ោះ ម្ចនការត្រូវចបំាច់ឱ្យ្ករុហ ុនធា រ៉ា ប់រងរបស់អ្នកមចញថ្ែៃ

ចំណាយថ្នការម វ្ ើមតសតទាងំ្សងុ ្បសិនមបើ្គូមេទយបញ្ជជ ឱ្យម វ្ ើមតសត ។ អ្នករិនចំបាច់្តូវឱ្យម្ចនមរគ

សញ្ជា    មែើរបមីសន ើសុំម វ្ ើមតសត ម ោះមទ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
https://www.covid.gov/tests
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgRbGcg4MD2tMgRXwIzEKKzFUOUJZOTY1SjRLWlFQNUtRRUExQjI3OFFNNi4u
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sites.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sites.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/POD_Site_Services.pdf
https://lacountylibrary.org/antigen-tests/
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
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្ករុហ ុនធា រ៉ា ប់រងអាចនឹងម្ិកាមចញថ្ែៃចំណាយមលើការម វ្ ើមតសត ជំងឺ COVID-19 មទ ្បសិនមបើការម វ្ ើ

មតសត មនោះ្តូវបានម វ្ ើម ើងជាដផនករួយថ្នករម វ ិ្ ី វលិ្ត ប់មៅម វ្ ើការវញិ (return-to-work program) 

របស់បុគគលិកម្ចន ក់។ ្បសិនមបើម្ចា ស់អាជីវករមឬកដនៃងការងាររបស់អ្នកត្រូវចបំាច់ឱ្យម វ្ ើមតសត ម ោះ 

សូរទាក់ទងមៅកាន់ម្ចា ស់អាជីវករមឬកដនៃងការងាររបស់អ្នក។ 

 

f 

រធ្ ើី ត្ស្តជ ត្មារកុ់្មាធ 

• ្បសិនមបើកូនរបស់អ្នកម្ចនមរគសញ្ជា    ការមៅទទួលយកការម វ្ ើមតសតេី្ គូមេទយរបស់េួកមគ ឬរណ្ឌ ល

សុខភាេមៅកន ុងតំបន់ គឺជាជម្រើសែ៏លអ បំផុត។ ្បសនិមបើអ្នក្តូវការជំនួយកន ុងការដសវងរក្គូមេទយ សូរ

ទូរស័េទមៅកាន់មលខ 2-1-1 ឬចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ 211LA។ អ្នកក៏អាចដសវងរករណ្ឌ លសុខភាេរួយដែល

មៅជិតអ្នកបានផងដែរ មៅមលើមគហទំេ័រ HRSA.gov។ 

• ទីតាំងជាម្ចើនដែលបានឧបតារភមោយមោន្ីម វ្ ើមតសតស្ម្ចប់កុម្ចរ្គប់អាយ។ុ ប៉ោុដនតសូរេិនិតយមរើលម ើង

 វញិ រុននឹងអ្នកម វ្ ើែំមណ្ើរមៅ។  

• ក្រិតអាយុមៅតារឱ្សែសាា ន (កដនៃងលក់ថាន )ំ មផសងៗម្ចនភាេខុសគ្នន  - Walmart/Quest Diagnostics 

ម វ្ ើមតសតចប់េីអាយុ 2 ឆ្ន មំ ើងមៅ CVS Health និង Walgreens ម វ្ ើមតសតចប់េីអាយុ 3 ឆ្ន ំម ើងមៅ មហើយ 

Rite Aid ម វ្ ើមតសតចប់េីអាយុ 4 ឆ្ន មំ ើងមៅ។ ស្ម្ចបឱ់្សែសាា នឯករជយទាងំឡាយ សូរចូលមៅកាន់មគ

ហទំេ័រ doineedacovid19test.com។ 

• ្បសិនមបើអ្នកម្ចនគម្ម្ចងនឹងម្បើ្បាសឧ់បករណ្៍ម វ្ ើមតសត រកសារធាតុដែលបញ្ច លូកន ុងខល នួមែើរបីបមងក ើត

ភាេសំុា (antigen) សូរេិនិតយ្បអ្ប់ឧបករណ៍្ម ោះម ើងវញិ មែើរបីមរើលក្រិតអាយុ។ 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
https://211la.org/resources/subcategory/healthcare
https://findahealthcenter.hrsa.gov/?zip=90012&radius=20&incrementalsearch=true
https://patient.questdiagnostics.com/no-cost-covid-test
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing
https://doineedacovid19test.com/

