
COVID-19 ਸਵ-ੈਟੈਸਟ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ 
ਗਾਈਡ

ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹ ੈਕਿ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 
(COVID-19) ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਿਿੇਂ ਿਰਨਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ NHS ਨੰੂ ਨਤੀਕਜਆ ਂਬਾਰ ੇਕਿਿੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।

www.gov.uk/covid19-self-test-help 'ਤ ੇਿਧੇਰ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ੋਕਜਸ ਕਿੱਚ 
ਡੈਮੋ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ

ਕਹੋਰਹੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲਹੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਲਕ ੇਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, 
ਜਾਂ ਕਹੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਿੈਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਹਨਯਹਮਤ ਸਵ-ੈਟੈਸਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿੈਲਾਅ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਆਪਣੇ 
ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਹਰਆ ਂਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਰੱਹਿਆ 
ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।

ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ (DHSC) ਦਾ COVID-19 ਸਿੈ-ਟੈਸਟ (ਰੈਕਪਡ ਐਟਂੀਜਨ 
ਟੈਸਟ) ਫੈਲਣਯੋਗ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਸਿੈਬ ਟੈਸਟ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਕੰਨੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਹਾਲਾਤ ਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਹੋਏ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਹੋਰਹੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸੇਿ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 
(COVID-19) ਹ ੋਕਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਆਨਲਾਈਨ NHS ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਖ:ੋ 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਿੱਚ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਥਤੀ 
ਕਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ 
ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸੇਿਾ www.111.nhs.uk ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਿ 
ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ NHS 111 'ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ। ਡਾਿਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 999 ਡਾਇਲ ਿਰੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਚੰਤਤ ਹਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ 
'ਤ ੇਭਰਹੋਸਾ ਕਰਹੋ।
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ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੇਠ ਹਲਹਿਆਂ ਲਹੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ:

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ 
ਲਈ: 

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੈ-ਟੈਸਟ ਿਰੋ ਅਤੇ 
ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ। 

12 – 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਹਕਸ਼ਹੋਰ: 

ਬਾਲਗ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੈ-ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ। 
ਕਜਿੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਟੈਸਟ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ: 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਾਲਗ 
ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਹਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਹਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਹੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਿੋਈ ਦਰਦ ਮਕਹਸੂਸ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। 

ਹਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 
ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 11 ਦੇਿਹੋ।



ਆਮ ਸੇਿ ਅਤ ੇਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਲਈ ਿੱਖਰੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਕਿਚ ਹਰੇਿ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਇਿ ਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੈਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ 
ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਨੱਿ ਕਿੰਕਨਹਿ ਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਸਿੈਬ ਲਿੋ। ਜ ੇਦੋਿਾਂ ਨਾਸਾਂ ਨੰੂ ਕਿੰਕਨਹਿ ਆ 
ਕਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਸਿੈਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇੱਿ ਪਾਸ ੇਦੀ ਨਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਕਦਓ।

ਜ ੇਕਪਛਲੇ 24 ਘੰਕਟਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨੱਿ ਕਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਿਕਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਸਿੈਬ 
ਲਿੋ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਿ ਿਰੋ।

ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਿਰਨ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਮੰਟ 
ਪਕਹਲਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਓ।

ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਕਸਰਫ ਮਨੱੁਖੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਹੋਗ ੇਹਕ ਇੱਕ 
ਭਰਹੋਸੇਯਹੋਗ ਨਤੀਜਾ ਪਾ੍ਪਤ ਹਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ ੇਅਹਜਹਾ ਕਹੋਈ ਕਾਰਨ ਹ ੈਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦਾ ਸਵੈਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈਹਕਓਸਟਹੋਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਦਹੋਹਾਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈਬ ਲਵਹੋ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹੈ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹਿ ੋਅਤੇ ਸਹੀ ਿ੍ਮ ਕਿੱਚ ਿਦਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਹਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤ ੇ
ਨਤੀਜ ੇਹਹੋਰ 30 ਹਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹਤਆਰ ਹਹੋ ਜਾਣਗੇ।

1 ਆਪਣ ੇਟੈਸਟ ਦ ੇਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਿਰ ੋਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ

ਪੰਨਾ 6

2 ਆਪਣ ੇਟੈਸਟ ਨੰੂ ਸੈੱਟਅਪ ਿਰੋ ਪੰਨਾ 8

3 ਆਪਣਾ ਸਿੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਿੋ ਪੰਨਾ 10

4 ਸਿੈਬ ਨਮੂਨੇ 'ਤ ੇਪ੍ਕਿਕਰਆ ਿਰੋ ਪੰਨਾ 12

5 ਆਪਣ ੇਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਪੜਹਿੋ ਪੰਨਾ 14

6 ਆਪਣ ੇਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਦੱਸੋ ਪੰਨਾ 15

7 ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰੋ ਪੰਨਾ 17

ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਨੰੂ ਕਮਰ ੇਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਠੰਢੀ ਸੁੱ ਕੀ ਜਗਾ੍ (2°C ਤੋਂ 30°C) ਹਵੱਚ ਸਟਹੋਰ 
ਕਰਹੋ। ਹਸੱਿੀ ਿੁੱ ਪ ਹਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡਹੋ ਅਤ ੇਹਕਸ ੇਿਹਰੱਜ ਜਾਂ ਿੀ੍ਜ਼ਰ ਹਵੱਚ ਸਟਹੋਰ ਨਾ ਕਰਹੋ।

ਕਿੱਟ ਨੰੂ ਿਮਰ ੇਦ ੇਤਾਪਮਾਨ (15°C ਤੋਂ 30°C) 'ਤ ੇਿਰਕਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਕਿੱਟ 
ਨੰੂ ਠੰਢੀ ਜਗਹਿਾ (15°C ਤੋਂ ਘੱਟ) ਕਿੱਚ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
30 ਕਮੰਟ ਲਈ ਿਮਰ ੇਦ ੇਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤ ੇਛੱਡ ਕਦਓ।

ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਨੰੂ ਬੱਹਚਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਹੋ।
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1. ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਿੇਤਰ ਨੰੂ ਹਤਆਰ ਕਰਹੋ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਹੋ

ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦ ੇਜਹੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟਹੋ ਘੱਟ 
30 ਹਮੰਟ ਪਹਹਲਾਂ ਨਾ ਿਾਓ ਅਤ ੇਨਾ ਪੀਓ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹੋੜ ਪਵੇਗੀ: ਇੱਕ ਘੜੀ, ਹਟਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤ ੇਹੈਂਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਕਹੋਸਾ ਪਾਣੀ।

1 ਇਸ ਹਹਦਾਇਤ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਿੇਖ ੋਕਿ ਕਿਿੇਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖ ਿੇ ਸਿੈਬ ਟੈਸਟ 
ਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ:ੈ
www.gov.uk/covid19-self-test-help

2 ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਹਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਤਹ ਤੋਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰਹੋ ਅਤ ੇਸੁਕਾਓ।

3 ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਕਹੋਸ ੇਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਹਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ 20 ਸਹਕੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਾ੍ਂ 
ਿਹੋਵਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਨੰੂ ਦੂਕਸ਼ਤ ਨਾ 
ਿਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸੁਿਾਓ।

ਜ ੇਇੱਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਟੈਸਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹਰੇਿ ਟੈਸਟ ਦ ੇਕਿਚਿਾਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਹ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧੋਿ।ੋ
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4 ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਹੋ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਹੋ ਹਕ 
ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਹਨਆ ਜਾਂ ਟੁੱ ਹਟਆ ਹਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਹਕੰਗ 
ਹਵੱਚ ਟੈਸਟ ਪੱਟੀ

ਸੀਲਬੰਦ ਰੈਪਰ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਵੈਬ

ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ 
ਬਿਰ ਪਾਉਚ

ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ 
ਹਟਊਬ

ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ 
ਦਾ ਹਹੋਲਡਰ (ਬਾਿਸ 
ਨਾਲ ਜੁਕੜਆ)

ਪਲਾਸਹਟਕ 
ਦਾ ਕੂੜ ੇਦਾ 
ਬੈਗ

ਜ ੇਸੀਲਬੰਦ ਪੈਹਕੰਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਹਚਆ ਹ ੈਤਾਂ ਟੈਸਟ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਹੋ।

ਕੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਹਨਆ, ਟੁੱ ਹਟਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹ?ੈ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਕਿੱਚ ਿੁਝ ਿੀ ਨੁਿਸਾਕਨਆ, 
ਟੁੱ ਕਟਆ, ਗਾਇਬ ਜਾਂ ਿਰਤਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਦੇਖਦ ੇਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਹੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਰ ੇਫੀਡਬੈਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਗਾਹਿ ਸੰਪਰਿ ਿੇਂਦਰ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰੋ। 
ਲਾਈਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਿਜ ੇਤੱਿ ਖੁੱ ਲਹਿੀਆਂ ਰਕਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

• ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼, ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ: 119 (ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ) 
• ਸਿੌਟਲੈਂਡ: 0300 303 2713 (ਤੁਹਾਡ ੇਸਟੈਂਡਰਡ ਨੈੱਟਿਰਿ ਰੇਟ ਤ ੇਮੁੱ ਲ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ

ਜ ੇਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਕਚਆ ਹ ੈਜਾਂ ਿੋਈ ਪ੍ਕਤਕਿਕਰਆ ਹੋਈ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਯੈਲੋ ਿਾਰਡ ਕਰਪੋਰਕਟੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਇਸ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰ:ੋ 
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਸੈੱਟਅਪ ਕਰਹੋ

5 ਟੈਸਟ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਹਕੰਗ ਹਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਹੋ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਤਲ ਸਤਹ 'ਤ ੇਰੱਿਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਹੋਲ ੍
ਦੇਣ 'ਤ,ੇ 30 ਹਮੰਟਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਹੋ।

ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੋਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਅਤ ੇਪੈਹਕੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਹਵੱਚ ਸੁਰੱਹਿਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱੁਟ ਹਦਓ।

6 ਪਾਉਚ ਨੰੂ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਮਰਹੋੜ ਕ ੇਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੋੜ ਕ ੇ
ਿਹੋਲ੍ਹੋ । ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਚਹਰ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਖੋਲਹਿੋ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹ ੋ
ਕਿ ਿੋਈ ਤਰਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਨਿਲੇ।

7 ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਨੰੂ ਿਹੋਲ੍ਹੋ  ਅਤ ੇਬਿਰ ਪਾਉਚ ਹਵਚੋਂ ਸਾਰ ੇ
ਤਰਲ ਨੰੂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹਟਊਬ ਹਵੱਚ ਹਨਚਹੋੜ ਹਦਓ। ਪਾਉਚ 
ਨੰੂ ਕਟਊਬ ਦ ੇਨਾਲ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਏ ਗਏ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦ ੇਿਚਰ ੇਿਾਲੇ ਬੈਗ ਕਿੱਚ 
ਿੱਢਣ ਿਾਲਾ ਬਫਰ ਪਾਉਚ ਰੱਖੋ।

8 ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦ ੇਬਾਹਰ ਡੁੱ ਲਣ੍ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਰੀ 
ਹਹੋਈ ਹਟਊਬ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਦ ੇਹਹੋਲਡਰ (ਬਾਕਸ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੁਹੜਆ) ਹਵੱਚ ਰੱਿਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਟਊਬ ਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਛੋਟ ੇਿੱਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। 
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9 ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨੰੂ ਹਟਸ਼ੂ ਹਵੱਚ ਸੁਣਕਹੋ ਅਤ ੇਹਟਸ਼ੂ ਨੰੂ 
ਇਕ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਹਵੱਚ ਸੱੁਟ ਹਦਓ।
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ 
ਹਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ 
ਫਾਲਤੂ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿੱਢ ਕਦਓ।

10 ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਕਹੋਸ ੇਪਾਣੀ (ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਹੋ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਹਿਰ 20 ਸਹਕੰਟ 
ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਾ੍ਂ ਿਹੋਵਹੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਅਿਤੀ ਤ ੇਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਫਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣ ੇਸੀਲਬੰਦ ਰੈਪਰ ਹਵੱਚ ਸਵੈਬ ਲੱਭਹੋ। ਸਿੈਬ 
ਦ ੇਨਰਮ, ਿੱਪੜ ੇਿਾਲੇ ਕਸਰ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ।

ਨਰਮ ਕਸਰਾ

ਹੈਂਡਲ

12 ਸਵੈਬ ਪੈਕੇਹਜੰਗ ਨੰੂ ਹਸਰਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਛੱਲ ਕ ੇਿਹੋਲ੍ਹੋ  ਅਤ ੇਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਹਹੋਵਹੋ ਅਤ ੇਸਵੈਬ ਨੰੂ ਨਰਮੀ 
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਿ ਦੋਿਾਂ ਲਈ 
ਿਰਤੋਗੇ।

ਕਦ ੇਵੀ ਸਵੈਬ ਦ ੇਨਰਮ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਹਸਰ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹਹੋ।
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3. ਆਪਣਾ ਸਵੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਵਹੋ

ਸਵੈਬ ਦ ੇਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਹਸਰ ੇਨੰੂ ਜੀਭ, ਦੰਦਾਂ, ਗੱਲਾ੍ਂ, ਮਸੂਹੜਆਂ ਜਾਂ ਹਕਸ ੇਹਹੋਰ ਸਤਹ 
ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹਹੋ। ਜ ੇਇਹ ਹਕਸ ੇਹਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੂੰ ਹਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਮੂਨੇ ਨੰੂ 
ਿਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦ ੇਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹਹੋ।

ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ,ੈ 
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।

13 ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਿੜ ਕ,ੇ ਆਪਣੇ 
ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਿਹੋਲ੍ਹੋ  ਅਤ ੇਸਵੈਬ ਦ ੇਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਹਸਰ ੇਨੰੂ ਦਹੋਵਾਂ 
ਗਲ ਕੰਹਡਆਂ (ਟਹੋਨਹਸਲਸ) (ਜਾਂ ਉਹ ਜਗਾ੍ ਹਜੱਥੇ ਉਹ 
ਹਹੋਣਗੇ) 'ਤ ੇਰਗੜਹੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ 4 ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ 
ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਹੋ (ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਲਈ ਟਾਰਚ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ)ੋ। ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੈਬ 
ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਗਲੇ ਦ ੇਕਪਛਲੇ ਕਹੱਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।

x4

14 ਉਸੇ ਸਿੈਬ ਨੰੂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ 1 ਨਾਸ ਕਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਪਾਓ ਜਦੋਂ 
ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹਿਾ ਕਜਹਾ ਪ੍ਕਤਰੋਧ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਿਰ ੋ(ਆਪਣ ੇਨੱਿ 
ਕਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਤੱਿ)।

ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਨੱਕ ਦ ੇਅੰਦਰਲੇ ਹਹੱਸ ੇਹਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ 
ਘੁਮਾਉਂਦ ੇਹਹੋਏ 10 ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ।

ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਭਹਰਆ ਮਹਹਸੂਸ ਹਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਤੱਿਾ ਪਤ੍ੀਰਹੋਿ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਸਵੈਬ ਨੰੂ 
ਹਹੋਰ ਡੂੰ ਘਾ ਨਾ ਪਾਓ।

x10

10

ਜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਹੋ, ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਹਜਸ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 11 'ਤੇ ਹਦੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਹੋ।



ਹਕਸ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਕਦਖਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹਿ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ੋਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰਨ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ। ਜ ੇਸੰਭਿ ਹੋਿ ੇਤਾਂ 
ਉਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਕਿੱਚ ਕਬਠਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਿਹੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨੱਿ ਅਤੇ ਖੰਘ ਨੰੂ ਕਟਸ਼ੂ ਕਿੱਚ ਿੱਢਣ ਲਈ ਿਹੋ। ਕਟਸੂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਕਿਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦਓ। ਆਪਣ ੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਜੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹ ੋਸਿੇ ਅਤੇ ਕਜੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਿਰ ਸਿੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲਹਿਣ ਅਤੇ 'ਆਹਹ' ਬੋਲਣ 
(ਇਸ ਨਾਲ ਗਲ-ਿੰਕਡਆ ਂਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹ ੋਜਾਿੇਗਾ) ਲਈ ਿਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇਗਲ-ਿੰਕਡਆ ਂ(ਜਾਂ ਜ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਕਜੱਥ ੇਉਹ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ) ਤੋਂ ਸਿੈਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 

13 ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵੱਚ ਿੜਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਚੌੜਾ 
ਿਹੋਲਣ੍ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਹਸਰ ਹਪੱਛ ੇਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਹੋ। ਸਵੈਬ ਦ ੇ
ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਹਸਰ ੇਨੰੂ ਦਹੋਵਾਂ ਗਲ-ਕੰਹਡਆਂ (ਜਾਂ ਉਹ ਜਗਾ੍ ਹਜਥੇ 
ਉਹ ਹਹੋਣਗੇ) 'ਤ ੇਨਰਮੀ ਨਾਲ ਰਗੜਹੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ 4 ਵਾਰ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਕਰਹੋ। ਸਿੈਬ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਨਾਲ 
ਹਟਾ ਕਦਓ।

x4

14 ਉਸੇ ਸਿੈਬ ਦ ੇਿੱਪੜ ੇਿਾਲੇ ਕਸਰ ੇਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦੀ 
1 ਨਾਸ ਕਿੱਚ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਪ੍ਕਤਰੋਧ ਮਕਹਸੂਸ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦ ੇਹੋ। ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਨੱਕ ਦ ੇਅੰਦਰਲੇ ਹਹੱਸ ੇਹਵੱਚ 
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦ ੇਹਹੋਏ 10 ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਅਤ ੇ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਹਦਓ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗਲ-ਕੰਹਡਆਂ ਦਾ ਸਵੈਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਹੋ, ਤਾਂ ਦਹੋਵੇਂ 
ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਸਵੈਬ ਲਵਹੋ, ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਸ ਹਵੱਚ 
10 ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ।

x10

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਕਚਆ ਂਕਿੱਚ COVID-19 ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹ:ੈ 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
coronavirus-in-children/
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12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ 
ਕਦੱਤੇ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/covid19-self-
test-help 'ਤੇ ਡੈਮੋ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ।



4. ਸਵੈਬ ਨਮੂਨੇ 'ਤ ੇਪਹ੍ਕਹਰਆ ਕਰਹੋ

15 ਿੱਢਣ ਿਾਲੀ ਕਟਊਬ ਨੰੂ ਚੁੱ ਿੋ, ਅਤੇ ਸਿੈਬ ਦ ੇਿੱਪੜ ੇਿਾਲੇ 
ਕਸਰ ੇਨੰੂ ਿੱਢਣ ਿਾਲੀ ਕਟਊਬ ਕਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜ ੋਇਹ  
ਤਰਲ ਕਿੱਚ ਹੋਿੇ।

ਹਸਰ ੇਨੰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਦ ੇਹਕਨਾਰ ੇਦ ੇਨਾਲ ਜ਼ਹੋਰ ਨਾਲ 
ਦਬਾਓ, ਅਤ ੇ15 ਸਹਕੰਟ ਲਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਦ ੇਚਾਰ ੇ
ਪਾਸੇ ਘੁੰ ਮਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਤਰਲ ਹਵੱਚ ਛੱਡਣ 
ਲਈ ਹੈ।

15
ਸਹਕੰਟ

16 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦ ੇਹਹੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਨੰੂ ਸਵੈਬ 
ਦ ੇਨਾਲ ਚੂੰ ਡੀ ਵਾਂਗ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਹੋ ਹਕ ਸਵੈਬ ਦ ੇ
ਨਰਮ ਹਸਰ ੇਤੋਂ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਕੱਢ ਹਲਆ ਹੈ।

ਸਿੈਬ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਏ ਗਏ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦ ੇਿੂੜੇਦਾਨ ਕਿੱਚ 
ਰੱਖ ਕਦਓ।

17 ਹਕਸ ੇਵੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਦ ੇਢੱਕਣ 
ਨੰੂ ਕੱਸ ਕ ੇਦਬਾ ਹਦਓ।

18 ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਟਊਬ ਨੰੂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕ ੇਤਰਲ ਦੀਆਂ 
2 ਬੂੰ ਦਾਂ ਟੈਸਟ ਪੱਟੀ 'ਤ ੇਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀ ਿੁੱ ਡ (S) ਹਵੱਚ ਪਾਓ। 
ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰ ੋਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਰਹ ੇਹ ੋਨਾ ਕਿ 
ਹਿਾ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ।

ਿੱਢਣ ਿਾਲੀ ਕਟਊਬ ਨੰੂ ਸਿੈਬ ਨਾਲ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦ ੇਿਚਰ ੇ
ਿਾਲੇ ਬੈਗ ਕਿੱਚ ਰੱਖ ਕਦਓ। 

ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਖੱੁਡ (S)

2
ਬੂੰ ਦਾਂ
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ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਹੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਸਮਤਲ 
ਅਤ ੇਪੱਿਰੀ ਸਤਹ 'ਤ ੇਰੱਿਦ ੇਹਹੋ। ਟੈਸਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਹਹਲਾਓ ਨਾ।

19 ਸਮਾਂ ਦੇਿਹੋ ਅਤ ੇਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਹੋਲ ਟਾਈਮਰ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸੈੱਟ ਕਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਪੜਨ੍ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ 30 ਹਮੰਟ 
ਉਡੀਕ ਕਰਹੋ।

ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਪੜਨ੍ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਪੂਰੇ 30 ਹਮੰਟ ਦ ੇ
ਹਵਕਹਸਤ ਹਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਪਾਕਜ਼ਕਟਿ ਨਤੀਜਾ 20 ਕਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਗਟ ਹ ੋ
ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੈਗੇਕਟਿ ਨਤੀਜਾ ਕਰਿਾਰਡ ਿਰਨ 
ਲਈ ਪੂਰ ੇ30 ਕਮੰਟ ਤੱਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 
ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ (T) ਦ ੇਆਉਣ ਕਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤ ੇਦੇਖ ੋਕਿ ਆਪਣ ੇਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਕਿਿੇਂ ਪੜਹਿਨਾ ਅਤੇ 
ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ ਹੈ।

13



5. ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਦਿੇਹੋਗ ੇਹਕ ਲਗਭਗ 4 ਹਮੰਟ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰਹੋਲ ਲਾਈਨ (C) ਹਦਿਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ਰੁ ੂਹਹੋਵੇਗੀ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹਤਆਰ ਹਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 30 ਹਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਟੈਸਟ ਨੰੂ 30 ਹਮੰਟ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਕਹਸਤ ਹਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡਹੋ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ 
ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਾ-ਮੰਨਣਯਹੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੈਗੇਹਟਵ ਨਤੀਜਾ

C ਦ ੇਅੱਗੇ ਇੱਿ ਲਾਈਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ ੈਕਿ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਿ ਹੈ।
ਿੰਟਰੋਲ (C)

ਟੈਸਟ (T)

ਪੌਹਜ਼ਹਟਵ ਨਤੀਜਾ

ਦ ੋਲਾਈਨਾਂ, ਇੱਿ C ਦ ੇਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਿ T ਦ ੇਅੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਿ 
ਕਿ ਕਫੱਿੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ 
ਪਾਕਜ਼ਕਟਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ
ਦੀ NHS ਨੰੂ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਕਿਿੇਂ ਿਰਨਾ 
ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਸੇਧ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਪੰਨਾ 15 ਦੇਖੋ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਹੋਏ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾ-ਮੰਨਣਯਹੋਗ ਨਤੀਜਾ

ਿੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ T ਦ ੇਅੱਗੇ ਇੱਿ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ
ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ।

ਉਹ ਸੇਿ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਆਪਣੇ 
ਨਤੀਜ ੇਦੀ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ (ਪੰਨਾ 15 ਦੇਿਹੋ)।
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6. ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਦੀ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇNHS ਨੰੂ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਆਪਣ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰ ੋਤਾਂ ਜ ੋNHS ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰ ਸਿੇ, ਯੂਿੇ ਭਰ ਦ ੇ
ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਸਿੇ, ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰ ਸਿੇ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਿੇ। ਤੁਸੀਂ 
ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਦੀ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ 
ਪੱਟੀ 'ਤ ੇQR ਕਹੋਡ, ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਹੇਠਾਂ ID ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹੈ।

QR ਿੋਡ

ਆਨਲਾਈਨ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ (ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ)

ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ:  
www.gov.uk/report-covid19-result

ਜਾਂ ਟੈਲੀਿਹੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ

ਲਾਈਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਿਜ ੇਤੱਿ ਖੁੱ ਲਹਿੀਆਂ 
ਰਕਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ: 119  
(ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ)

ਸਿੌਟਲੈਂਡ: 0300 303 2713 
(ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਣਿ ਨੈੱਟਿਰਿ ਰੇਟ ਤ ੇਖਰਚਾ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ
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ਤੁਹਾਡ ੇਨਤੀਹਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਪੌਹਜ਼ਹਟਵ ਨਤੀਜਾ

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 
ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ ਦੂਕਜਆ ਂਤੱਿ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ 
ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਦਮਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਨੋਟ ਿਰ ੋਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਣ ਿਾਲੇ ਟੈਿਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇ'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਤੀਜ ੇਇੱਿ LFD (ਲੈਟਰਲ 
ਫਲੋ ਕਡਿਾਈਸ) ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਪਛਾਣ ੇਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਹਹਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ 
ਹਵਚਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ, ਨੰੂ ਮਜੂੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਿ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਵੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਹੋ ਹਕ www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ 'ਤ ੇਹਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੈਗੇਹਟਵ ਨਤੀਜਾ

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਹਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੈਕਿ ਟੈਸਟ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ 
ਿੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨੈਗੇਕਟਿ ਨਤੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨੈਗੇਕਟਿ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ 
ਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕਜਸ ਕਿੱਚ ਕਜੱਥ ੇਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਕਨਯਕਮਤ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸਮਾਕਜਿ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਚਹਰ ੇਦੀਆ ਂਿਿਕਰੰਗਾਂ ਨੰੂ ਪਕਹਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਨਿੀਂ, ਕਨਰੰਤਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਚ ਿਮੀ 
ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ www.gov.uk/get-coronavirus-test 'ਤ ੇਜਾਂ ਗਾਹਿ ਸੰਪਰਿ ਿੇਂਦਰ ਨੰੂ ਿਾਲ 
ਿਰਿ ੇਇੱਿ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਿਜ ੇਤੱਿ ਖੁੱ ਲਹਿੀਆਂ 
ਰਕਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

• ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼, ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ: 119 (ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ) 
• ਸਿੌਟਲੈਂਡ: 0300 303 2713 (ਤੁਹਾਡ ੇਸਟੈਂਡਰਡ ਨੈੱਟਿਰਿ ਰੇਟ ਤ ੇਮੁੱ ਲ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ
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ਨਾ-ਮੰਨਣਯਹੋਗ ਨਤੀਜਾ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਨਾ-ਮੰਨਣਯਹੋਗ ਨਤੀਜਾ ਕਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਿ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਤਰਹਿਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਿ ਨਿੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ,ੋ ਪਰ 
ਪਕਹਲੀ ਕਿੱਟ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਿੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS COVID-19 ਐਪ ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਂ www.gov.uk/get-coronavirus-test 'ਤ ੇਜਾ ਿੇ ਜਾਂ ਗਾਹਿ ਸੰਪਰਿ ਿੇਂਦਰ 'ਤ ੇ
ਿਾਲ ਿਰਿ ੇਇੱਿ ਿੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 
ਰਾਤ 11 ਿਜ ੇਤੱਿ ਖੁੱ ਲਹਿੀਆਂ ਰਕਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

• ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼, ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ: 119 (ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ) 
• ਸਿੌਟਲੈਂਡ: 0300 303 2713 (ਤੁਹਾਡ ੇਸਟੈਂਡਰਡ ਨੈੱਟਿਰਿ ਰੇਟ ਤ ੇਮੁੱ ਲ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ

ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਦ੍ਰਸ਼ਨ

ਜ ੇਹਕਸ ੇਹਵਅਕਤੀ ਹਵੱਚ ਕਹੋਰਹੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦ ੇਉੱਚ ੇਪੱਿਰ ਹਨ ਤਾਂ 
ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿੇਰ ੇਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੈਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੈਕਜਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਿੇਲੇ ਲਾਗ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੈ-ਇਿੱਲਤਾ ਕਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

7. ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦਾ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਹੋ
ਇਿ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਹ ੋਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ 
ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਚਰ ੇਦ ੇਬੈਗ ਹਵੱਚ ਪਾ ਹਦਓ। ਆਪਣ ੇਘਰ ਦ ੇ
ਆਮ ਿੂੜ ੇਕਿੱਚ ਪਾ ਕਦਓ।
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ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਹਜਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਹਰਕਾਰਡ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇNHS ਨੰੂ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 15 ਵੇਿਹੋ)।

ਕਿਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕਮਤੀ ਸਮਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
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ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੱਟ ਹਵੱਚ ਹੇਠ ਹਲਿੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ
ਚੀਜ਼ਾਂ 3-ਪੈਕ 7-ਪੈਕ

ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ (ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼) 1 1

ਿੱਢਣ ਿਾਲੀ ਕਟਊਬ ਦਾ ਹੋਲਡਰ 1 1

ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪੱਟੀਆਂ 3 7

ਿੱਢਣ ਿਾਲਾ ਬਫਰ ਪਾਉਚ 3 7

ਿੱਢਣ ਿਾਲੀ ਕਟਊਬ 3 7

ਸੀਲਬੰਦ ਰੈਪਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਿੈਬ 3 7

ਿਚਰ ੇਲਈ ਬੈਗ 3 7
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ਇਸ ਕਡਿਾਈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਸਰਫ NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟ੍ੇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਤਕਹਤ DHSC ਤੈਨਾਤੀ ਦ ੇਕਹੱਸੇ ਿਜੋਂ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਹਨਰਮਾਤਾ: Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, Westminster, London, 
SW1 0EU. 

ਇਹਨ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ DHSC ਨੰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤਹਹਤ ਹਨਰਹਮਤ: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 
2F/3F/4F, No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, 
361026, P. R. China.

ਹਚੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

2 – 30°C 
'ਤ ੇਸਟੋਰ ਿਰੋ

2°C

30°C ਇਥਾਈਲੀਨ 
ਆਿਸਾਈਡ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ 
ਰੋਗਾਣ ੂਰਕਹਤ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਕਨਰਮਾਤਾ

ਜਦੋਂ ਪੈਿੇਜ ਨੰੂ 
ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਕਚਆ 
ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋਲੋਟ ਨੰਬਰ

ਕਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ 
ਦੀ ਕਮਤੀ

ਇਨਿੀਟਰ ੋ
ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ 
ਮੈਡੀਿਲ ਕਡਿਾਈਸ

ਧੱੁਪ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ ਮੁੜ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ

ਚੇਤਾਿਨੀ, ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿ ੇਕਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦੇਖੋ

ਸੁੱ ਿਾ ਰੱਖੋ

Manufacturer

TEMPERATURE SterilisedUsing  

Manufacturer
Do      

Batch 
USE InVitro   keep   
date  DO  

⚠
keep 

ਿਰਤੋਂ ਲਈ 
ਕਹਦਾਇਤਾਂ
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲਿੋ

consult   

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਕਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਚੱਤਰ 15 ਜਨਿਰੀ 2021 ਨੰੂ ਸਹੀ ਹਨ।
ਸੰਸਿਰਣ 1.3.1


