
ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ 
ਹੈ ਜਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿੱਟ ਨੰੂ ਦੂਜਿਤ ਨਾ ਿਰ ਸਿੋ1
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ਸਵੈਬ, ਸੀਲ  
ਿੀਤੇ ਰੈਪਰ ਅੰਦਰ

ਪਲਾਸਹਟਕ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਥੋੜ੍ੀ 
ਮਾਤਰਾ ਜਿੱਚ ਤਰਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹਵੱਚ ਰਹਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੈਸਟ 
ਰਹਜਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਹਸਲਵਰ ਸੀਲ ਨਾਲ 
ਬਾਇਓਿੈਜ਼ਰਡ ਬੈਗ

ਿਰਤ ਿੇ ਸੱੁਟਣ ਿਾਲੇ 
ਦਸਤਾਨੇ

ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਜ਼ਪ-ਲਾੱਕ ਬੈਗ 

ਸਫੈਦ ਸੋਖਕ ਪੈਡ

ਿਦਮ-ਦਰ-ਿਦਮ ਸੇਧ 

ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ 
ਟੌਸਂਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਿੀਿਾ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿਾਡੇ ਟੌ ਂਸਸਸਹਸਲ ਜਾਂ ਹਜੱਥੇ ਉਿ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ (ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ), ਉਿ ਜਗ੍ਾ ਿੈ ਹਜੱਥਂੋ ਤੁਸੀ ਂਸਵੈਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਨਮੂਨਾ ਲਵੋਗੇ।

ਹਲਿੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਟਿੂ ਉੱਤਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਿ ਸਾਫ ਿਰੋ।

ਜਟਿੂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੇ ਿਜਲਜਨਿਲ ਿੂੜੇ ਿਾਲੇ ਿੂੜੇਦਾਨ ਜਿੱਚ 
ਸੱੁਟ ਜਦਓ। 

 ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਿੱਫ ਤਂੋ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾ ਸਿੋ।

ਪੈਿੇਟ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੈਬ ਿੱਢੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਟੌਸਂਲਾਂ 
ਅਤੇ ਨੱਿ, ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਿਰਜਤਆ ਿਾਿੇਗਾ।

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ

ਸਿੈਬ ਦੇ ਰੰੂ ਿਾਲੇ ਜਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿੀਭ, ਦੰਦਾਂ, ਗੱਲ੍ਾਂ, ਮਸੂਜੜਆਂ ਿਾਂ ਜਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਿੋ। 

ਿੇ ਸਿੈਬ ਇਨ੍ਾਂ ਹਹੱਜਸਆਂ ਨੰੂ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਾਂ ਸਿੈਬ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਿੇ ਅਜਿਹਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ। 

ਇੱਿੋ ਸਿੈਬ ਨੰੂ ਟੌਸਂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੱਿ ਲਈ ਿਰਤੋ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗਲ ਘੱੁਟ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਤਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਸੇ ਸਿੈਬ ਦੇ ਉਸੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਿ ਨਾਸ (ਨਥਨੇ) 
ਜਿੱਚ ਉਦਂੋ ਤੱਿ ਪਾਓ ਿਦਂੋ ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦੇ (ਆਪਣੇ ਨੱਿ ਜਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਉੱਤਤੇ)।  

ਸਿੈਬ ਨੰੂ 10-15 ਸਹਕੰਟਾਂ ਲਈ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਇਸ ਨੰੂ ਿੱਢ ਲਿੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਸਰਫ ਇੱਿ ਨਾਸ ਤਂੋ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਨੱਿ ਜਿੰਨਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਿੀ ਨਾਸ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰੋ।

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ 

ਸਿੈਬ ਲੈਣਾ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਜਹਸੂਸ ਿਰਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਿਾਂ ਦਰਦ ਮਜਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੈਬ ਨੰੂ 
ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਓ  

ਿੇ ਸਿੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤਤੇ ਖੂਨ ਿਾਂ ਉਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਿ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਸਚੇਤ ਿਰੋ।

ਸਿੈਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿੜੋ, ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਿੈਬ ਦੇ ਰੰੂ ਦੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜਪਛਲੇ 
ਪਾਸੇ 10 ਸਹਕੰਟਾਂ ਲਈ ਦੋਿਂੇ ਟੌਸਂਲਾਂ (ਿਾਂ ਉਸ ਿਗ੍ਾ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ 
ਇਹ ਪਜਹਲਾਂ ਸਨ) ’ਤੇ ਰਗੜੋ (ਅਜਿਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਿੀਿੇ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰੋ)

ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਂੋ ਸਿੈਬ ਿਾਲੀ ਡੰਡੀ ਨੰੂ 
ਜਧਆਨਪੂਰਿਿ ਿੱਢੋ

10 
ਸਹਕੰਟ 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਿਾਂਚ ਜਿੱਟ ਸਬੰਧੀ ਿੋਈ ਪ੍ਰਿਨ ਿਾਂ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਹਨ ,  
ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਿ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਸਚੇਤ ਿਰੋ। 

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? 

10-15 
ਸਹਕੰਟ

ਜਾਂ 

ਆਪਣੀ ਹਕੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:2
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ਆਪਣੀ ਹਕੱਟ ਨੰੂ ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਿਦਮ-ਦਰ-ਿਦਮ ਸੇਧ

ਢੱਿਣ ਨੰੂ ਮਿਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਿਰ ਜਦਓ ਤਾਂ ਿੋ ਜਿਸੇ ਤਰਲ 
ਦਾ ਜਰਸਾਿ ਨਾ ਹੋ ਸਿੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੱਿਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ 
ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ 

ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿ ਿਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿੀਿੀ ਜਿੱਚ ਪਾਉਦੇਂ ਹੋ ਤਾਂ 
ਰੰੂ ਿਾਲਾ ਜਸਰਾ ਹੇਠਾਂ ਿੱਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਸਿੈਬ ਦੇ ਦੂਿੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ ਤੋੜ ਜਦਓ, ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਬਗੈਰ ਮੁੜੇ ਿੀਿੀ ਅੰਦਰ 
ਜਫੱਟ ਹੋ ਿਾਿੇ।
ਿੀਿੀ ਦੇ ਢੱਿਣ ਨੰੂ ਮਿਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਿਰ ਜਦਓ।

a. ਪਜਹਲਾਂ ਸੋਖਿ ਪੈਡ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਦਰਿੀ ਜਜ਼ਪ-ਲਾੱਿ ਿਾਲੇ ਬੈਗ 
ਜਿੱਚ ਪਾਓ। 

b. ਫੇਰ ਉਸੇ ਬੈਗ ਜਿੱਚ ਸੋਖਿ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਿੀ ਰੱਖੋ 

ਜਜ਼ਪ-ਲਾੱਿ ਬੈਗ ਨੰੂ ਿੱਡਡੇ ਬਾਇਓਹੈਜ਼ਰਡ ਬੈਗ ਜਿੱਚ ਪਾ ਜਦਓ।

ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਨੰੂ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਰਹਜਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਾਰਡ 
ਉੱਤਤੇ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਸਹਾਇਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਹਚਿਰੇ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵੋ
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਿ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਚੌਿਸ ਿਰਨ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਚਹਰਾ ਢਜਿਆ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿ ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋ।  
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਸਚੇਤ ਕਰੋ। 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਿਰਨ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਿ ਮਂੈਬਰ ਤਂੋ 
ਆਪਣੀ ਜਿੱਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਵੱਸਡੇ ਬਾਇਓਿੈਜ਼ਰਡ ਬੈਗ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਾਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਜਲਜਨਿਲ ਿੂੜੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿੀਤੇ ਿੂੜੇਦਾਨ ਜਿੱਚ ਸੱੁਟ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਫ ਿਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰੋ।
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