
#کۆرۆنا #الوازە #ئێمە #بەھێزین

چۆن تێستەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا کار دەکەن؟
لە ئێستا تێستەکان چۆن ئەنجام دەدرێن؟

تێستی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ

بابەتی پەیوەندیدار بە تێست
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نموونیک ل ئاوگ (تڕ)ی ناو لووت یان بشی
پشتوەی قوڕگ کسی گومانلکراو یان نخۆش

ت بۆ تاقیگردرت و دەنکیتی تایب تت و دەخروەردەگیر

گردیلکانی بۆیی فلۆرسنت دەبسترنوە
ب دی-ئن-ئی کۆپی کراوی ڤایرۆسک، پکوەبستنیان

پکوە وا دەکات ڕووناکی زیاتر بدات، ئمش بکاردەھنرت
کی ڤایرۆسبوونی سامپ وە لنیابوونبۆ د

لبرگرتنوەی
وانچپ
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سوڕی کۆپیکراو
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پۆزەتیڤ نێگەتیڤ

source: www.compoundchem.com 

ئآڕ-ئن-ئی         ڤایرۆسک دەردەکرت و پاک دەکرتوە
پاشان ب ھۆی ئینزایمک تایبت ب لبرگرتنوەی پچوانوە

ئاڕ-ئن-ئی          دەگۆڕدرت بۆ           دی-ئن-ئی

دەرچوونی ئنجامکان چند کاتژمرک
دەخاینت، ئمش دەبت ھۆی سنوورداربوونی

ژمارەی تستی ئنجامدراو

ینجامی باشیان ھن ئستا دەکرئ ی کستانو تئ
ل دەستنیشانکردنی کسی توشبوو، بم ناتوانن ئوەمان پ بن

ک کسی چاکبوو، پشتر تووش بووە یاخود نا؟
دەشت ئو تاقیکردنوانی دەربارەی دژەتنکانی لش ئنجام دەدرن

بۆ دژەڤایرۆس ئوەمان پ بت

داواکاری زۆری تست و کشی کیتی تست
ھۆکارە بۆ دواخستنی تستکردن ل ھندک وت

ماوەی کاتی پێویست

کیتی تێست

هەڵەی ئەنجامی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ

تێستکردن لە داهاتوودا

 ئگر ڤایرۆسک بوونی نبت ئوا کۆپی دی-ئن-ئی ڕوونادات و
ناگات ب ھی سرەتا، لم حاتشدا تستک نگتیڤ دەبت

دژەتەن
ل الین سیستمی

 برگری لشوە دروست
 دەکرن و ل دوای

ک لتووشبوون بۆ ماوەی 
تووشبووخوندا دەمننوە هاوسەنگی کردن

پشکوتنی برچاو و خرایی باش ھی لو تستانی ب دوای پرۆتیندا
کانیان ورد نیینجامم ئب ،کر ڕووی ڤایرۆسسن لڕدەگ

 ئگر ڤایرۆسک بوونی ھبت ئوا کۆپی دی-ئن-ئی زیاد دەبت و
ھی سرەتا تدەپڕنت، لم حاتشدا تستک پۆزەتیڤ دەبت

 دی-ئن-ئی لگڵ پرایمری تایبت ب خۆی تکڵ دەکرت،
 بشکانی سازدەکرت بۆ بستنوەی لگڵ بش تایبتکانی

ری       بنانی ئامکارھی بگڕ دواتر ل ،کی ڤایرۆسن-ئدی-ئ 
وەی بردەوام و پاشان ساردکردنرمکردنی بستی گبم 

 بکارھنانی پرایمرەکان و ئنزیمی بنیادنانی دی-ئن-ئی ملیۆنھا
 دی-ئن-ئی ڤایرۆسک کۆپی دەکرت

 ل ھندک ل حاتکاندا تکچون یان پیسبوونی
سامپک کاریگری دەبت لسر ئنجامکان


