
Se prelevează probe  
de tampon

Pune-ți mănușile sau folosiește un dezinfectant pentru 
mâini pentru a -ți curăța mâinile. Acest lucru este astfel încât  
să nu se contamineze kit-ul de testare.
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Tampon, 
în interiorul 
ambalajului 
sigilat Flacon de plastic, 

care conține o cantitate 
mică de lichid. Lichidul 
trebuie să rămână în 
flacon.

Fișa de confirmare 
a testului sau fișa 
de înregistrare a 
testului

Sac de risc 
biologic cu 
sigiliu argintiu

Mănuși 
de unică 
folosință

Igienizant manual

Golire sac  
zip-lock

Tampon 
absorbant alb

Ghid pas cu pas

Uită-te în interiorul gurii, și caută 
amigdalele la partea din spate a 
gâtului. Poți folosi oglinda ca să  
te ajuți.

Amigdalele tale sau locul unde 
ar fi fost amigdalele (în cazul 
în care acestea sunt eliminate) 
reprezintă locul unde se va 
tampon proba.

Suflă ușor nasul într-un șervețel.

Aruncă șervețelul în coșul de gunoi 
clinic furnizat.

Acest lucru este pentru a scăpa de 
mucusul în exces.

Deschide ambalajul și scoate ușor 
tamponul. Acesta va fi utilizat atât 
pentru gât și nas.

Important

Nu atinge limba, dinții, obrajii, gingiile sau orice alte suprafețe cu 
vârful materialului tamponului. 

Tamponul nu este valid dacă atinge aceste părți și va trebui să obții 
un tampon nou. Dacă se întâmplă acest lucru roagă un membru al 
personalului să te ajute.

Utilizează același tampon pentru amigdale și nas.

Acest lucru poate provoca senzație de vomă și disconfort minor,  
dar nu ar trebui să doară.

Pune ușor același capăt al aceluiași 
tampon într-o nară până când simți 
o ușoară rezistență (aproximativ 2,5 
cm în nas).

Rotește tamponul timp de  
10-15 secunde și scoate-l încet.

Trebuie doar să obții o mostră 
dintr-o nară. Dacă ai un piercing 
folosește cealaltă nară.

Important

Tamponarea poate fi inconfortabilă. Nu introdu tamponul mai 
adânc dacă simți rezistență puternică sau durere.

Dacă există sânge sau vomă pe proba de tampon, te rugăm să 
alertezi un membru al personalului.

Ținând tamponul în mână, 
deschide gura larg și freacă vârful 
materialului tamponului peste 
ambele amigdale (sau unde ar fi 
fost) în partea din spate a gâtului, 
timp de 10 secunde (utilizează  
o oglindă pentru a te ajuta să faci 
acest lucru)

Îndepărtează cu grijă bățul 
tamponului din spatele gâtului.

10 
sec

Dacă ai întrebări sau probleme cu acest 
kit de testare, te rugăm să alertaezi un 
membru al personalului.

Ai nevoie de ajutor?

10-15 
sec

Sau

Verificați conținutul kitului.2
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Împachetați-vă kitul
Ghid pas cu pas

Înșurubează bine capacul astfel 
încât să nu se scurgă lichid. Poate fi 
necesar să aplici presiune pentru a

Important

Asigură-te că vârful materialului 
este orientat în jos în timp ce îl pui 
în flacon. Fixaează celălalt capăt 
al tamponului, astfel încât să se 
potrivească în interiorul flaconului  
fără a se îndoi.
Înșurubează bine capacul pe flacon.

a. În primul rând pune tamponul 
absorbant într-un sac mai mic 
transparent care se sigilează.

b. Apoi așează flaconul lângă tamponul 
absorbant în aceeași pungă

Așează punga cu fermoar în sacul 
mai mare de risc biologic

Înregistrați-vă trusa de testare
Dacă ai primit un card de 
înregistrare test, urmează 
instrucțiunile de pe card.

Dacă ai primit un card de 
confirmare de testare, te rugăm 
să discutați cu un asistent de 
testare.

Acoperiți-vă fața
Asigură-te că ai fața acoperită înainte de a alerta un 
membru al personalului. Ei vor verifica kit-ul de testare,  
și îți vor  spune ce să faci în continuare

Ești gata să predai proba kit de testare. Te 
rugăm să alertezi un membru al personalului.
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Trebuie ca trusa să fie verificată de 
către un membru al personalului 
înainte de a o sigila.

Nu sigila punga mai mare de 
risc biologic

Dacă porți mănuși, acum le poți 
scoate și le poți arunca în coșul 
de gunoi clinic furnizat. În caz 
contrar, folosește dezinfectantul 
pentru mâini pentru a- ți curăța 
mâinile.

Guvernul HM

TC1398

LTS_instructions_new_RO.indd   2 23-07-2020   15:52:47


