
Sample 
received by 

Sample rejection 

Is the sample 
being tested 

within the 
received day

If "No", is the 
sample stored 

properly?

Date
dd/mm/yy

Time 
hh:mm

Date
dd/mm/yy

Time 
hh:mm

Y/N/Compromised Y/N Y/N
Date

dd/mm/yyyy
Time 

hh:mm

កាលបរចិ្ឆេទ និងច្ ៉ោ ង
ច្ឆញលទធផល

Date and time for result 
available 
dd/mm/yy

oth
er

s

ប្បសិនច្បើបាទ/ចាស
សូមប្បាប់ពើមូលច្េតុ
ដែលសំណាកប្តូវបាន
ទទួលយឺតយ៉ោ វ

ច្ផ
េង
ៗ

Did the testing lab 
communicate to the 

sending facility    that 
the result is ready?

Y/N

Date Sample 
Tested 

dd/mm/yy

Date result 
dispatched/ 

communicated to 
sending facility 

dd/mm/yy

ដាក់ពិនទុភាពស្អា តនន
ធុងទឹកកក

ដាក់ពិនទុ ច្លើស្អា ក
សញ្ញា ដែលបិទជាប់
ធុងទឹកកក

Score the cleaness of 
the ice-box (third 

container) 
1- clean 

    2- partialy clean
3-dirty 

Score the labelling 
of the ice-box (third 

container) 
1- labeled correctl 
2- partialy  labeled

3-  
unlabeled/incorrect 

label 

ការបែិច្សធសំណាក

ប្បសិនច្បើ "ច្ទ" 
ច្តើសំណាកប្តូវ
បានរកាទុកប្តឹម
ប្តូវច្ទ?

កាលបរចិ្ឆេទ
ននការច្ធវើ ច្ត
សតច្លើ
សំណាក

ច្តើសំណាកកំពុង
ប្តូវបានច្ធវើ ច្តសត
កនុងនងៃដែលបាន
ទទួលដែរឬច្ទ?

No.

Date and Time for Sample 
Reception

Sample ID
Name of the 

Facility sending 
sample

Type of Sample 
(e.g. blood, urine, 

sputum, etc.) 

If Yes, reasons for 
delay in receiving 

samples

Type of Test 
requested (e.g. HIV 

viral load, TB  
GeneXpert, CBC, 

AST, etc.) 

Did the  sending 
facility 

communicate  
that the sample 

was picked up by 
the  courier

 
Y/N

Date and Time of Sample 
Transport Pick up at 

Facility 

If yes, provide 
means of 

communication
1- phone call
2-send text 
messaage

3- via Telegram
4- via email

5- other, specify

Is there a delay of 
sample scheduled 

delivery?

Y/N

Did the testing lab 
communicate to 

the sending 
facility    that the 

sample was 
received

Y/N

Temperature 
when received 
sample(Degree 

 Celcius)

ទប្មង់កត់ប្ាព័ត៌ នរបស់អ្នកទទួលសំណាក(Form for Recording Information from Receiver): Testing Laboratory         

កាលបរចិ្ឆេទ នន
លទធផលប្តូវបាន
បញ្ជូ ន/ ទាក់ទង
ច្ៅកដនាង ច្ផញើ

ច្តើមនទើរពិច្ស្អធន៍
បដងាក បានទាក់ទង
ច្ៅកដនាងបញ្ជូ នថា
លទធផលរឆួរាល់
ច្េើយដែរឬច្ទ?

ល.រ
ច្លខកូែ
សំណាក

ច្ ម្ ោះកដនាង
ច្ផញើសំណាក

ប្បច្េទសំណាក

ច្តើកដនាង ដែលច្ផញើ
បានទាក់ទងថា
សំណាកប្តូវ
បានយកច្ដាយ
អ្នកែឹកជញ្ជូ ន
ឬច្ទ?

ច្តើមនទើរពិច្ស្អធន៍
បដងាកបាន
ទាក់ទងច្ៅ
កដនាងបញ្ជូ នថា
សំណាកប្តូវបាន
ទទួលឬច្ទ?

ច្បើ បាទ/ចាស
សូមផតល់ពើប្បច្េទ
ននមច្ធោបាយ
ទំនាក់ទំនងច្ៅ

ច្តើ នការពនោរ
ច្ពលននការែឹក
ជញ្ជូ នាមកាល
វភិាគដែរឬច្ទ?

នងៃ ដខឆ្ន ំ ច្ ៉ោ ង
ននការទទួលសំណាក

ប្បច្េទច្តសតដែល
បានច្សនើសុំ

សើតុណ្ហ ភាព
ច្ៅច្ពល
ទទួលបាន
សំណាក

(អ្ងាច្ស )

សំណាក
ដែលទទួល
បានច្ដាយ

កាលបរចិ្ឆេទ និងច្ ៉ោ ង
ននការទទួលសំណាក
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