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ވ އުޞޫލު
ގއި އަމަލުކުރަން ާ
ގއި ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ހެދުމު ަ
ގ ހާލަތު ަ
ވޑްެ 19-
ކޯ ި
ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު:
ޕޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ބޭނުން ހިފޭގޮތް މައިގަޑުގޮތެއްގައި ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ހަށިގަޑުގައި ބަލީގެ ވައިރަސްހުރި ޙާލަތުގެ
ރެ ި
ޕޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު) (Ag-RDTގެ ނަތީޖާގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނީ ނުވަތަ ރަގަޅު ނަތީޖާ ދައްކާނީ
މައްޗަށެވެ SARS-CoV-2 .ރެ ި
ޕޑް
ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ހަށިގަޑުގައި އިންފެކްޝަން ބޮޑަށް ހުއްޓާ ޓެސްޓް ހެދުމުންނެވެ .މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަކީ  SARS-CoV-2ރެ ި
އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ހެދޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ޓެސްޓު ހެދުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމެވެ .މިއުޞޫލު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ SARS-
ޕޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު) (Ag-RDTހެދުމަށް އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް  WHOއިން ނެރެފައިވާ ލަފަޔަށް
 CoV-2ރެ ި
ބިނާކޮށެވެ.

ދާއިރާ:
 SARS-CoV-2ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު) (Ag-RDTހަދާ ތަންތަނާއި މީހުން

 Ag-RDTޓެސްޓު ހެދުމުގެ މިންގަޑުތައް:
ބނާކޮށެވެ.
 Ag-RDTޓެސްޓު ހަދަންވާނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ޙާލަތްތަކަށް ި
 Ag-RDTޓެސްޓު ހެދުމުގެ ޝަރުތުތައް:
 .1މި ޓެސްޓު ކުރަންވާނީ ކޯވިޑް 19-ފެތުރެމުންދާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ކޯވިޑް 19-ގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ބަލިމީހުން ،ބަލީގެ
އަލާމާތް ފެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ވައިރަސް އެންމެ ގިނައިން ހުންނަ ދުވަސްވަރު) ކޮވިޑް 19-އަށް
ޓެސްޓު ކުރުމަށެވެ .މިފަދަ ޙާލަތުގައި ޓެސްޓުކޮށް ނަތީޖާ ފައްސިވެއްޖެނަމަ ،މިއީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ކަމުގައި ބަލައި ކޯވިޑް 19-އަށް
ފަރުވާ ކުރުމާއި ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޓެސްޓުކުރެވުނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެށުނުތާ
ޕސީއާރު ޓެސްޓުހަދައި ނަތީޖާ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 5ދުވަސް ފަހުން ނަމަ ،އަދި ނަތީޖާ ނައްސި ކަމުގައި ވާނަމަީ ،

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ެ

 .2މިޓެސްޓު ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ،ތަމްރީނުވެފައިވާ ޞިއްޙީ
ޕރިވެންޝަން އަށް ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ.
ޚިދުމަތްތެރިން އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ް
ޕސިފިޓީ  97%އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
 .3ޓެސްޓުގެ ސެންސިޓިވިޓީ  90%އަށްވުރެ މަތިވުން އަދި ސް ެ
 WHO .4ގެ އިމަރޖެންސީ ޔޫސް ލިސްޓިންގައި ހިމަނާފައިވާ ކިޓަކަށްވުން ނުވަތަ

ޕރޫވްކޮށްފައިވާ
 USގެ  FDAއިން އެ ް

ޓެސްޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޕޓުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ރި ޯ
 .5މިޓެސްޓުކުރެވޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތާއި ޓެސްޓުގެނަތީޖާ ހެލްތު ް
 .6ކޯވިޑް 19-ފެތުރެމުންދާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ،މި ޓެސްޓު ބޭނުންކުރަންވާނީ އެތަނެއްގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަށް
ޕޓަލަށް/ޞިއްޙީ
އަންނަ ކޯވިޑް19-ގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ބަލިމީހުން ޓެސްޓުކުރުމަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފްލޫ ކްލިނިކަށާއި ހޮސް ި
މަރުކަޒަށް ދައްކާ ބަލިމީހުން ހިމެނެއެވެ .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މިފަދަ ތަނަކީ  Ag-RDTޓެސްޓު ހަދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން
ހުއްދަ ލިބިފއިވާ ތަނެއްކަމުގައިވާނަމަ މި ޓެސްޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓު ހެދުމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ.
 .7ގިނަމީހުން އެއްކޮށް އުޅޭ މާހައުލުތަކުގައި (މިސާލު – ކްރޫޒް ޝިޕް ،ޖަލު ،މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ،ފެކްޓަރީ) ބަލި އުޅޭކަމަށް
ބެލެވިގެން ބަލި އަވަހަށް ދެނެގަންނަން ޖެހިފައިވާނަމަ އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ޙާލަތުގައި މުހިންމު ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި (މިސާލު :ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ،އެހެން އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް) ބަލިފެތުރިފައިވާ މިންވަރު އަވަހަށް
ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި މި ޓެސްޓު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މި
ޕރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީންނެވެ.
ޓެސްޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ހެލްތު ް

 Ag-RDTޓެސްޓު ކޮށްގެން ނުވާނެ ޙާލަތްތައް:
.1

ބަލީގެ އަލާމާތް ނުފެންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓަކަށް ނުވާކަން ކަށަވަރުވާ މީހަކަށް

.2

ބަލި އުޅޭކަން ނޭނގޭ ނުވަތަ ބަލި މަދުމަދުން ފެންނަ ޙާލަތުގައި ބަލިދެނެގަނެ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

.3

ޕރިވެންޝަން ކޮންޓްރޯލު ފިޔަވަޅުތައް ނެތްނަމަ
ޓެސްޓުކުރާތަނުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަޔޯ ސޭފްޓީ އަދި އިންފެކްޝަން ް

.4

މީހުން އެތެރެވާ ބަދަރުތަކުގައި ބޯރޑަރ ސްކްރީނިންގެ ބޭނުމުގައި

.5

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކުރިން ބައްޔަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
_____________________________________________________
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