
Ano ang Antigen Rapid Test (ART)?

Ang ART ay isang madali at mabilis na swab-test (o
pagsusuri sa pamamagitan ng pagpunas). Pwede mong
sariling gawin ang test para malaman kung nahawahan ka
ng COVID-19 virus. Ang resulta ay kadalasang makikita sa
loob ng 15 minuto.

15m

Kailan ko dapat gawin ang ART? 

Kung ayos naman ang kalagayan mo ngunit nag-aalala na
posibleng may nakasalamuha kang positibong kaso, pwede ka
ring magsagawa na ART.

Maagang magpatingin sa doktor kung hindi maganda ang
pakiramdam mo.

Huwag tumuloy sa pagsagawa ng ART kung mayroon
kang:
▪ Pagdurugo ng ilong sa nakalipas na 24 na oras
▪ Opera sa ilong sa nakalipas na 4 na linggo o pinsala

sa Mukha sa nakalipas na 8 linggo

COVID-19 Antigen Rapid Test

Paano gamitin ang ART kit?

• Panoorin ang hakbang-hakbang na bidyong ito upang 
malaman kung paano magsagawa ng  ART gamit ang kit. 
mom.gov.sg/art-video

• Maaari mo ring bisitahin ang website ng MOM upang 
basahin ang hakbang-hakbang na gabay para sa iba't 
ibang tatak ng ART kit sa iyong katutubong wika. 
www.mom.gov.sg/covid-19/educational-resources-on-
art. 
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Ano ang gagawin ko sa resulta ng ART?

➢ Patuloy na obserbahan ang mga hakbang ng ligtas na 
pagdistansya at ugaliin ang mahusay na personal na 
kalinisan tulad ng regular na paghuhugas ng kamay at 
pagsusuot ng mask kapag umalis sa iyong tahanan.

➢ Patuloy na subaybayan ang iyong kalusugan at suriin
ang iyong sarili kung kinakailangan

Negatibo

➢ Mangyaring manatiling mapagbantay.

Positibo

➢ Ipaalam agad sa iyong amo. 

➢ Maaari ka ring sumangguni sa website –
www.moh.gov.sg/covid-19/selftestart para sa 
pinakabagong impormasyon sa mga susunod na 
isasagawang aksyon.

Saan ako makakabili ng mga ART kit?

Ang mga kit ay mabibili mula sa mga retail pharmacies 
(botika) sa komunidad, sa mga tingiang tindahan at pati 
narin sa internet gamit ang mga plataporma na e-
commerce.
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