ទប្មង់កត់ប្ាព័ ត៌

នរបស់អ្នកទទួលសំណាក(Form for Recording Information from Receiver): Testing Laboratory
NTS-03

នងៃ ដខឆ្នំ ច្ ៉ោ ង

ច្លខកូ ែ

ច្្មោះ កដនាង

ននការទទួ លសំណាក

សំណាក

ច្ផញើ សំណាក

ប្បច្េទសំណាក

ប្បច្េទច្តសតដែ ល
បានច្សនើ សុំ

ច្ៅច្ព ល

សំណាក

ទទួ លបាន

ដែលទទួ ល

សំណាក

បានច្ដាយ

(អ្ងាច្ស )

Date and Time for Sample

Sample

Reception

received by

Type of Test
Sample ID

No.

Date

Time

dd/mm/yy

hh:mm

Name of the

Type of Sample

requested (e.g. HIV

Facility sending

(e.g. blood, urine,

viral load, TB

sample

sputum, etc.)

GeneXpert, CBC,
AST, etc.)

បានទាក់ ទ ងថា

បដងាក បាន

ច្បើ  បាទ/ចាស

សំណាកប្តូ វ

កាលបរ ិច្ឆេទ និ ង ច្ ៉ោ ង 

ទាក់ ទ ងច្ៅ

សូ ម ផតល់ ពើ ប្បច្េទ

ច្ពលននការែឹ ក

សូ ម ប្បាប់ ពើ មូ លច្េតុ

ដាក់ ពិ នុ ទ ភាពស្អាត នន

បានយកច្ដាយ

ននការទទួ លសំណាក

កដនាង បញ្ជូ នថា

ននមច្ធោបាយ

ជញ្ជូ នាមកាល

ដែលសំណាកប្តូ វ បាន

ធុ ង ទឹ ក កក

អ្នក ែឹ ក ជញ្ជូ ន

សំណាកប្តូ វ បាន

ទំ នាក់ ទំ ន ងច្ៅ

វ ិភាគដែរឬច្ទ?

ទទួ លយឺត យ៉ោវ

ឬច្ទ?

ទទួ លឬច្ទ?

Did the sending
facility

Temperature

communicate

when received

that the sample

sample(Degree

was picked up by

Celcius)

the courier
Y/N

Date and Time of Sample
Transport Pick up at
Facility

Did the testing lab
communicate to
the sending
facility

that the

sample was
Date

Time

dd/mm/yy

hh:mm

received
Y/N

ច្តើ

នការពនោរ

ប្បសិន ច្បើ បាទ/ចាស

Score the cleaness of

Score the labelling

the ice-box (third

of the ice-box (third

means of

container)

container)

1- clean

1- labeled correctl

Is there a delay of

1- phone call

sample scheduled

If Yes, reasons for

2-send text

delivery?

delay in receiving

messaage
3- via Telegram
4- via email
5- other, specify

samples
Y/N

2- partialy clean
3-dirty

ការបែិ ច្សធសំណាក

ធុ ង ទឹ ក កក

If yes, provide
communication

ច្តើ សំណាកកំ ពុ ង

ដាក់ ពិ នុ ទ ច្លើ ស្អាក
សញ្ញា ដែលបិ ទ ជាប់

ប្បសិន ច្បើ  "ច្ទ"

កាលបរ ិច្ឆេទ

ប្តូ វ បានច្ធវើ ច្តសត

ច្តើ សំណាកប្តូ វ

ននការច្ធវើ ច្ត

កាលបរ ិច្ឆេទ  និ ង ច្ ៉ោ ង

កនុ ងនងៃដែ លបាន

បានរកាទុ កប្តឹ ម

សតច្លើ 

ច្ឆញលទធផ ល

ទទួ លដែរឬច្ទ?

ប្តូ វ ច្ទ?

សំណាក

Is the sample
Sample rejection

being tested
within the
received day

2- partialy labeled

properly?

available
Date Sample

dd/mm/yy
Y/N/Compromised

Y/N

Y/N

ច្ៅក ដនាង បញ្ជូ នថា
លទធផ លរួឆ រាល់
ច្េើ យ ដែរឬច្ទ?

Did the testing lab

dd/mm/yy

communicate to the

Tested

3-

បដងាក បានទាក់ ទ ង

កាលបរ ិច្ឆេទ នន
លទធផ លប្តូ វ បាន
បញ្ជូ ន/ ទាក់ ទ ង
ច្ៅក ដនាង ច្ផញើ

Date and time for result

If "No", is the
sample stored

unlabeled/incorrect
label

ច្តើ ម នទើ រ ពិ ច្ស្អធ ន៍

ច្ផេង ៗ

ល.រ

ច្តើ ម នទើ រ ពិ ច្ស្អធ ន៍

sending facility

Date

Time

dd/mm/yyyy

hh:mm

that

Date result
dispatched/
communicated to

the result is ready?

sending facility

Y/N

dd/mm/yy

others

ច្តើ ក ដនាង ដែលច្ផញើ

សើតុ ណ្ហភាព

