
د پاکونې سمپل واخلئ

د خپلو السونو د پاکولو په موخه خپل دسکشونه واغوندئ او یا هم له سنیټایزر څخه 
استفاده وکړئ. دا کار د دې لپاره وکړئ چې د آزموينې کېټ مو ملوث نه شي.  1
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په مهرالک شوي 
پوښ کې پاکوونکې 

پالستیکي بوتل چې لږ مقدار وسيله
مايع پکې شتون لري. دغه مایع 

باید بوتل کې موجوده وي.

 د آزموینې د رسید
یا ثبت کارت

له نقره یي قلف 
سره له خطره 
خوندي بکس 

يو بار مصرفه 
دسکشې

سنېټايزر

شفاف ځنځیر لرونکی 
بکس 

سپینه جذبوونکې ټوټه

ګام په ګام الرښود

په آرامۍ سره خپله پوزه په ټيشو کې سوڼ وهئ.

ټيشو په چمتو شوې طبي کسافت دانۍ کې 
واچوئ. 

دا د دې لپاره چې پوزه مو له اضافي ګړنګو 
پاکه شي.

بسته پرانېزئ او په آرامۍ سره پاکوونکې وسيله 
ځنې وباسئ. دغه وسيله به هم د تانسلونو او هم 

د پوزې لپاره کارول کېږي. 

مهم
خپله ژبه، غاښ، غومبوري، اورۍ يا کومه بله سطحه د پاکوونکې وسيلې په ټوکر لرونکې خوا 

سره مه لمس کوئ. 

که چېرې پر پاکوونکې وسيلې دغه برخې لمس کړل شي، نو پاکوونکې وسيله به خپل اعتبار له 
السه ورکړي نو تاسو بايد نوې وسيله ترالسه کړئ. که داسې پېښ شول نو د کار کوونکو د ډلې له 

کوم غړي څخه مرسته وغواړئ.

د تانسلونو او پوزې لپاره له ورته پاکوونکې وسيلې څخه استفاده وکړئ.

دا ښايي د عق وهنې يا کوچنۍ ناآرمۍ سبب وګرځي، مګر بايد د درد سبب ونه ګرځي.

د ورته پاکوونکې وسيلې ورته لوری په آرامۍ 
سره په يوه سږمه کې تر هغې پورې د ننه کړئ 
چې د مقاومت احساس وکړئ )تقريباً 2.5 سانتي 

متره  په پوزه کې(. 

پاکوونکې وسيله د 10 یا 15 ثانیو لپاره تاو 
راتاو کړئ او په ارامۍ سره يې راوباسئ.  

تاسو يوازې د يوې سږمې سمپل ته اړتيا لرئ. 
که چېرې مو پوزه سورۍ وي، نو له بلې سږمې 

څخه سمپل واخلئ.

مهم
د پاکولو پروسه ښايي ناآرامه کوونکې وي. که چېرې د پياوړي مقاومت يا درد احساس 

کوئ نو پاک کوونکې وسيله ډېره ژوره مه د ننه کوئ.

که چېرې د پاکونې په سمپل باندې  وينه يا استفراق وي، نو د مرستې لپاره خپل د خطر 
څراغونه بل کړئ.

پاکوونکې وسيله په خپل الس کې ونيسئ، خپله 
خوله پراخه پرانېزئ او د پاکوونکې وسيلې 

ټوکر لرونکې خوا د خپل ستوني په شا کې پر 
خپلو دواړو تانسلونو )يا هغه ځای باندې چې 

هلته تانسلونه وو( د 10 ثانیو لپاره ومښئ او د 
مرستې لپاره ) له هندارې څخه استفاده وکړئ(.  

پاکوونکې وسيله په احتياط سره د خپل ستوني له 
شا څخه راوباسئ.

10 
ثانیې

که تاسو د آزموينې له دغه کېټ سره ستونزه لرئ او يا يې 
په اړه پوښتنه لرئ، په مهربانۍ سره د کارکوونکو کوم 

غړي ته خبر ورکړئ.

مرستې ته اړتیا لرئ؟

 10-15
ثانیې

 یا

د خپل کېټ توکي چک کړئ. 2

د برتانيې شاهي حکومت

د خپلې خولې داخل ته وګورئ، او د ستوني په 
شا کې خپل تانسلونه ومومئ. تاسو کوالی شئ  

د هندارې په مرسته دا کار ترسره کړئ.

ستاسو تانسلونه یا هغه ځای چې ستاسو 
تانسلونه پکې وو )که چېرې مو غوڅ کړي 

وي( هغه ځای دی چې تاسو به خپل سمپل ځنې 
واخلئ.
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خپل کېټ بسته بندي کړئ
ګام په ګام الرښود

د بوتل سر په خوندي توګه بند کړئ ترڅو مايع 
ځنې توی نشي. تاسو ښايي د فشار واردولو ته 
اړتيا ولرئ ترڅو سر په سمه توګه ټينګ شي.

مهم

ډاډ حاصل کړئ چې د ځای پر ځای کولو پر مهال 
ټوکر لرونکې خوا د بوتل ښکتنۍ خوا ته ده. د 

پاکوونکې وسيلې وروستۍ برخې ته په زوره فشار 
ورکړئ، ترڅو د بوتل په داخل کې له کږوالي پرته 

 ځای پر ځای شي.
د بوتل سر په خوندي توګه بند کړئ.

a. لومړی جذبوونکې ټوټه کوچني او شفاف ځنځير 
لرونکي بکس کې ځای پرځای کړئ

b. بيا بوتل د جذبوونکې ټوټې ترڅنګ په ورته بکس 
کې کېږدئ

ځنځير لرونکی بکس له خطر څخه په خوندي لوی 
بکس کې کېږدئ

خپل د آزموینې کېټ ثبت کړئ
که چېرې تاسو د آزموينې د ثبت کارت ترالسه 

کړی وي، په کارت باندې ليکل شوې الرښوونې 
تعقيب کړئ.

که چېرې تاسو د آزموينې د رسيد کارت ترالسه 
کړی وي، نو په مهربانۍ سره د آزموينې له 

همکار سره خبرې وکړئ.

د مخ پوښلو ماسک واچوئ
مخکې له دې چې د کاري ډلې کوم غړي ته خبر ورکړئ، ډاډ حاصل کړئ چې 

خپل مخ مو پوښلی دی. هغوی به ستاسو د آزموينې کېټ چک کړي او دا به درته 
څرګنده کړي چې نور بايد څه وکړئ. 

تاسو چمتو یاست چي د خپلې آزموینې د کېټ سمپل وسپارئ. 
په مهربانۍ سره د کاري ډلې کوم غړي ته خبر ورکړئ.

8

9

10

11

12
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تاسو بايد خپل کېټ مخکې له دې چې مهرالک 
کړئ د کاري ډلې د کوم غړي په واسطه چک 

کړی وي.

له خطر څخه خوندي لوی بکس مه مهرالک 
کوئ

که مو دسکشې اغوستې وي، اوس کوال شئ 
ويې باسئ او چمتو شوې طبي کسافت دانۍ 

ته يې وغورځوئ. له دې صورت پرته د 
خپلو السونو د پاکولو لپاره له سنيټايزر څخه 

استفاده وکړئ.

د برتانيې شاهي حکومت
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