
انجام نمونه گیری 

دستکش های خود را بپوشید، یا از ژل ضدعفونی کننده برای تمیز کردن دست هایتان 
استفاده کنید. دلیل انجام این کار این است که کیت را آلوده نکنید. 1
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سوآب آزمایش 
که در داخل لفاف 

ظرف پالستیکی، که مقدار کمی چسب زده شده است
مایع در داخل آن وجود دارد. 
این مایع باید در داخل ظرف 

باقی بماند. 

رسید تست و یا کارت 
ثبت نام 

کیسه بایوهازارد 
که برچسب نقره ای 

رنگ دارد 

دستکش یکبار 
مصرف 

ژل ضدعفونی کننده 

کیسه شفاف زیپ دار

پد سفید جاذب 

راهنمای گام به گام 

بینی خود را بامالیمت با دستمال تمیز کنید.

دستمال را در داخل کیسه زباله فراهم شده 
بیندازید.

این به این منظور است که مخاط اضافی خارج 
شود.

بسته را باز کرده و با مالیمت سوآب آزمایش 
را خارج کنید. از این سوآب برای گلو و بینی 

استفاده خواهد شد. 

مهم 
زبان، دندان ها، گونه ها، لثه ها و یا سطوح دیگر را با قسمت پارچه ای سوآب آزمایش لمس نکنید. 

اگر سوآب آزمایش این قسمت ها را لمس کند، تست باطل به شمار می آید، و شما باید درخواست 
سوآب جدید کنید. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، از یکی از کارکنان تقاضای کمک کنید. 

از همان سوآب آزمایش برای سوراخ های بینی و لوزه ها استفاده کنید. 

انجام این کار ممکن است باعث احساس فشردگی گلو یا ناراحتی کمی شود، ولی این کار نباید 
باعث درد شما شود. 

انتهای همان سوآب آزمایش را با مالیمت در 
داخل سوراخ بینی خود قرار دهید تا مقاومت 

کمی را احساس کنید )حدود 2.5 سانتی متر در 
داخل سوراخ بینی تان(. 

 سوآب آزمایش را برای مدت زمان
 10-15 ثانیه داخل سوراخ بینی تان چرخانده

و سپس آن را خارج کنید. 

فقط باید از یکی از سوراخ های بینی نمونه گیری 
کنید. اگر سوراخ بینی شما پیرسینگ دارد، از 

سوراخ دیگر بینی استفاده کنید.

مهم 
ممکن است برداشتن نمونه برای شما ایجاد ناراحتی کند. اگر احساس مقاومت و یا درد 

می کنید، سوآب آزمایش را بیش از آن داخل نکنید. 

اگر روی سوآب آزمایش خون و یا استفراغ وجود داشته باشد، لطفا به یکی از کارکنان در 
این مورد اطالع دهید.

با نگه داشتن سوآب در داخل دستتان، دهانتان را 
باز کنید و پارچه را روی هر دو لوزه )یا جایی 
که آن ها قبالً قرار داشتند( در پشت گلوی خود 

برای مدت 10 ثانیه بمالید )برای کمی به انجام 
این کار از آینه استفاده کنید(. 

با دقت سوآب آزمایش را از پشت گلو خود 
خارج کنید. 

 ثانیه 
10

اگر سؤال یا مشکلی با کیت دارید، لطفاً به یکی از اعضا یا 
کارکنان اطالع دهید. 

آیا نیاز به کمک دارید؟ 

 10-15
ثانیه

 یا

اطمینان حاصل کنید کیت شما مواد زیر را شامل می شود. 2

دولت علیاحضرت

داخل دهان خود نگاه کنید، تا لوزه های خود را 
پشت گلویتان پیدا کنید. می توانید از آینه برای 

کمک به خود استفاده کنید.

لوزه های شما، و جایی که آن ها در قبل قرار 
داشتند )در صورتی که آن ها را خارج کرده 

باشند( جایی است که باید نمونه از آنجا 
برداشته شود. 
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کیت خود را بسته بندی کنید 
راهنمای گام به گام 

با دقت در ظرف را بر روی لوله بچرخانید تا 
مایع داخل آن خارج شود. ممکن است الزم باشد 

برای انجام این کار از زور استفاده کنید.

مهم

زمانی که سوآب آزمایش را در داخل لوله 
می گذارید، اطمینان حاصل کنید که قسمت پارچه ای 

آن رو به پایین قرار دارد. قسمت پائین سوآب را 
بشکنید تا بدون خم کردن وارد لوله آزمایش شود. 

با دقت در ظرف را بر روی لوله بچرخانید. 

a. الف. در مرحله اول پد جاذب را در داخل ظرف 
کوچک زیپ دار قرار دهید 

ب. سپس لوله را نزدیک پد جاذب و در همان کیسه 
قرار دهید

کیسه زیپ دار را در داخل کیسه بزرگ بایوهازارد 
قرار دهید.

کیت تست خود را ثبت کنید
اگر شما کارت ثبت دریافت نموده اید، 

راهنمایی های موجود در کارت را دنبال کنید.

اگر شما رسید تست را دریافت کرده اید، لطفاً 
آن را به دستیار انجام تست بدهید.

پوشش صورت خود را بر روی صورتتان قرار دهید. 
اطمینان حاصل کنید که صورت شما قبل از اینکه به یکی از کارکنان در 
مورد حضورتان اطالع می دهید، پوشیده شود. ایشان کیت تست را چک 

خواهند کرد و به شما خواهند گفت که پس از آن چکار کنید.

شما حاضر هستید که کیت نمونه خود را تحویل دهید. لطفاً از 
یکی از کارکنان در این مورد سؤال کنید. 
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یکی از کارکنان باید کیت شما را قبل از اینکه آن 
را چسب بزنید چک کند.

کیسه بزرگ بایوهازارد را چسب نزنید

اگر از دستکش استفاده می کنید، آن ها را در 
بیاورید و در داخل سطل آشغال بالینی فراهم 

شده بیندازید. در غیر این صورت، از ژل 
ضدعفونی کننده برای نظافت دست هایتان 

استفاده کنید. 

دولت علیاحضرت
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