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Ang Alberta ay nagbibigay ng mga babaguhing kaalaman sa 
programa ng pagsusuri sa PCR para sa COVID-19 

 
Hulyo 12, 2022 

Ang Alberta ay patuloy na magbibigay ng pagsusuri ng PCR COVID-19 sa mga 
Albertan na sakdal sa panganib sa malubhang sakit at nakatira o nagtatrabaho sa 
mga lugar na may mataas na panganib. 

Simula sa Hulyo 18, magkakabisa ang ilang pagiging karapat-dapat at mga pagbabago sa pagpapatakbo ng 

PCR testing program. Ang mga pagsusuri upang ipaalam ang klinikal na paggamot ay mangangailangan ng 

referral mula sa isang medikal na propesyonal at ang ilang mga lokasyon ng pagsubok ay magbabago. 

"Kami ay gumagawa ng mga hakbang upang bumuo sa pundasyon na dati ng nailaan para sa pagharap sa 

iba pang mga respiratory virus. Ang mga babaguhing kaalaman na ito sa ating PCR testing program ay 

nakakatulong na mapadali ang pangangalaga na mas malapit sa mga medikal na tahanan ng mga Albertan, 

nagbibigay-daan sa amin na idirekta ang kapasidad ng pagsubok ng Alberta sa mga taong nasa panganib, 

at payagan ang ilang mga health-care worker na ikinalat sa mga assessment center para sa huling dalawang 

taon upang bumalik sa kanilang mga regular na tungkulin upang suportahan ang iba pang mga serbisyong 

pangkalusugan." 

Jason Copping, Ministro ng Pankalusugan 

"Sa tag-araw at hanggang sa taglagas, maaaring asahan ng Alberta na magpapatuloy ang COVID-19 

waves, kasama ang pagtaas ng paghahatid ng iba pang mga respiratory virus tulad ng trangkaso. Nais kong 

ipaalala sa mga Albertan ang kahalagahan ng pagsubaybay sa mga sintomas, pananatili sa bahay kapag 

may sakit at, para sa mga karapat-dapat para sa paggamot, mabilis na ma-access ang mabilis na pagsubok 

o PCR testing kapag may sakit. 

Dr. Deena Hinshaw, punong medikal na opisyal ng kalusugan 

Alberta Health Services (AHS) kasangkapan sa pagtatasa at mga lokasyon ng pagsubok 

Ang AHS online na kasangkapan sa pagtatasa ay patuloy na gagamitin para mag-book ng mga appointment 

sa mga lugar ng AHS  para sa mga nakakatugon sa mga pamantayan sa pagiging kwalipikado, nakatira o 

nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib, o isinangguni ng isang medikal na propesyonal. 
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Ang AHS ay patuloy na mag-aalok ng PCR testing sa ilang sentro ng pagtatasa. Sa ibang mga komunidad, 

ang pagsusuri ay magaganap sa mga klinika ng AHS na itinalagang mga swabbing site, na isinama sa iba 

pang mga serbisyo. 

Kung saan kailangan ang pagsusuri upang ipaalam ang mga desisyon sa paggamot, maaaring piliin ng mga 

klinika ng pangunahing pangangalaga at agarang pangangalaga na magsagawa ng pagsusuri sa lugar o 

sumangguni sa isang lokasyon ng AHS. 

Pagiging karapat-dapat sa pamamagitan ng referral ng clinician 

Simula Hulyo 18, ang mga Albertan na nangangailangan ng pagsusuri sa PCR upang ipaalam sa kanilang 

pangangalaga ay mangangailangan ng referral mula sa isang clinician. Kabilang dito ang: 

• Mga taong may mga sintomas na maaaring maging karapat-dapat para sa outpatient treatment 

(Paxlovid or Remdesivir). 

• Mga taong buntis na may sintomas. 

• Mga taong na-refer para sa pagsusuri bilang bahagi ng kanilang medikal na pagtatasa. 

Tutukuyin ng mga klinika ang pinakamahusay na opsyon sa pagsusuri para sa kanilang mga pasyente, na 

maaaring magsama ng mabilis na pagsusuri sa bahay o sa klinika, in-clinic swabbing na may sample na 

ipinadala sa lab para sa PCR testing o isang referral sa isang AHS site para sa pagsusuri. 

Ang mga Albertan na nire-refer sa isang site ng AHS ng kanilang clinician ay ilalagay ang pangalan ng 

kanilang doktor sa kasangkapan sa pagtatasa at ang kanilang doktor ay magsusumite ng isang lab 

requisition para sa kanila. 

Ang mga Albertan na karapat-dapat para sa paggamot sa outpatient na walang provider ng pangunahing 

pangangalaga o hindi makapag-book ng appointment ay maaaring magpatuloy na tumawag sa Health Link 

sa 1-844-343-0971. 

Pagiging karapat-dapat sa pamamagitan ng self-referral 

Ang mga karapat-dapat na Albertan na nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na peligro ay 

maaaring magpatuloy sa pagre-refer sa sarili sa pamamagitan ng kasangkapan sa pagtatasa ng AHS. 

Kabilang dito ang: 

• Mga taong may mga sintomas na naninirahan o nagtatrabaho sa hiwalay at malayong mga 

komunidad ng First Nation, Inuit at Métis. 

• Mga manggagawa at manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at patuloy na pangangalaga 

sa mga partikular na lugar ng panganib na may mataas na pagkalat tulad ng mga pasilidad ng 

pagwawasto at mga tirahan. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17753.aspx&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7Ca2936ae8c3da4f9d251008da642c8102%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637932439537360748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O%2FzWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17753.aspx&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7Ca2936ae8c3da4f9d251008da642c8102%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637932439537360748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O%2FzWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as%3D&reserved=0
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Ang mga indibidwal na naninirahan o nagtatrabaho sa hiwalay at malayong mga komunidad ng First Nation, 

Inuit at Métis ay patuloy ding makaka-access ng pagsusuri sa kanilang komunidad. 

Ang mga indibidwal na nakatira o nananatili sa mga panganib na lugar na may mataas na paghawa ay 

patuloy na makaka-access ng pagsusuri sa site sa kanilang lokasyon. 

Mabilis na mga pagsusuri 

Para sa lahat ng Albertans, ang mabilis na pagsusuri ay patuloy na isang madaling magagamit at 
maginhawang kasangkapan para sa self-diagnosis. Matatamo ang lahat ng Albertan ang mga libreng rapid 
test kit sa daan-daang mga parmasya sa buong probinsya. 
 

Kaugnay na impormasyon 

•  Mga sintomas at pagsusuri sa COVID-19 

• Kasangkapan sa pagtatasa ng AHS 
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