
ናሙና መቅዳት ተግባር 

ጓንትዎን ይልበሱ ወይም እጆችዎን ለማፅዳት የእጅ ማፅጃን ይጠቀሙ። ይህ የሆነው የሙከራ 
መሣሪያው እንዳይበከሉ ነው። 1
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ናሙና መቅጃ 
መሳሪያ የታሸገ፣ 
ውስጠኛው 
ይመለከቱ። አነስተኛ መጠን ያለው ፈሳሽ 

የያዘ ፕላስቲክ ቫልቭ።

የሙከራ ደረሰኝ ካርድ 
ወይም የሙከራ ምዝገባ 
ካርድ

የባዮሃዛርድ ሻንጣ 
ከ ብር መዝጊያ 
ያለው መያዣ

ተጠቅነው ተሚጣል 
ጓንት

የእጅ ማጽዲያ ፈሳሽ

የዚፕ - ቆልፍ ቦርሳ 
ነጭ የሚታይ

ነጭ የሚስብ ፓድ

ድረጃ በደረጃ መምሪያ

ወደ አፍዎ ውስጥ ኡ,አ።አለቲ እማ 
ጊርፕርፕውፕም ውስጥ ታች ያፈላልጉ። ለማገዝ 

መስታወቱን መጠቀም ይችላሉ።

ቶንሎችዎ ወይም የት ነበሩ (ከተወገዱ) 

ናሙናዎን የሚያወዛወዙበት ቦታ ናቸው።

አፍንጫዎን በቲሹ ውስጥ ቀስ ብለው ይንፋ።

ቲሽውን በተሰቀለው ክሊኒካዊ የቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጥሉት

ይህ ከመጠን በላይ የሆነ እብጠትን እንዲያስወግዱ ነው።

ማሸጊያውን ይክፈቱ እና በቀስታ እብጠቱን 
ያውጡ። ይህ ለሁለቱም ለጉሮሮ እና አፍንጫ 
ያገለግላል።

አስፈላጊ

ምላስዎን፣ ጥርስሶችዎን፣ ጉንጮውን፣ ድድዎን፣ ወይም ሌላ ማንኛውንም ገጽታ ይህ ናሙና የያዘው 

ጨር ጫፍ መንካት የለበዎትም።

ይህ ፈሳሽ የያዘ ናሙና ማንኛውን የወነትዎ ክፍል መንካት የለበት፣ ከነካ ይህ ምርመራ አይሰራም 

እና ሁለተኛ ጊዜ ምርመራው መካሄድ አለበት ነው። ይህ ከተከሰተ ከየሰራተኝውን ኣአባል እርዳታ 
እንብዲያገኙ ይጠይቁ።

ናሙና መቅጃውን ለአንጫውን እና ለአፍ አንድ አይነት ይጠቀሙ።

ይህ ምናልባት የማጉረምረም እና ትንሽ ምቾት አለመኖር ሊያስከትል ይችላል፣ ነገር ግን ሕመም 
ወይም ጉዳይት አያመጣም።

ትንሽ የመቋቋም ስሜት እስከሚሰማዎት ድረስ 
የናሙና መግጫ መሳሪያው ወደ (አፍንጫዎን 

እስከ 2.5 ሰንቲ ሚተር ያህል ያስገቡት)

ልአ 10-15 ሰከንዶች ያህ በቀስታ አዙሩት እና 

ከዛ አስወጡት።

አንደኛው በኩል አፍንጫ ቀዳዳ ብቻ ነው ናሙናው 
መቅዳት የሚያስፈልጎት ሆኖም ግን አንደኛው 

ቀዳዳ ቀለበት ካለው ከሁለተኛው የአፍንጫ ቀዳዳ 
ናሙናውን ይቅዱ።

አስፈላጊ

ናሙናውን ሲቀዱ ትንጭ የማይመች ሆኖ ሊሰማው ይችላል። ጠንከር ያለ የመቋቋም ወይም 

ህመም ከተሰማዎት የናሙና መቅጃ መሳሪያው በጥልቀት ወደ ውስጥ አያስገቡ።

ደም ወይም ደግሞ ካስመለሶት እና ናሙና መቅጃው ላይ ከታየ፣ እባክዎ ለሰራተኛው አባል 
በቀጥታ ወይም ባስቸኳይ አሳውቁ። 

ሹራብዎን በእጅዎ ይዘው በምያዝ አፍዎን በሰፊው 
ይክፈቱ እና በጉሮሮዎ በስተጀርባ በሁለቱም 

ቶንሎች (ወይም የት በነበሩበት) ላይ የጦጣውን 
የጨርቅ ጫፍን ይጥረጉ፣ ይህ ለ 10 ሰከንዶች 

ያህል ይህ ያድሩጉ፣ (ይህ ለማድረግ  እንዲረዳዎት 

መስተዋት ይጠቀሙ)

በጥንቃዌ የናሙና መግጃው ከጉሮሮው ጀርባ 
ያውጡት 

10 
ሰከንዶች 

በዚህ ስራ የሆነ ጥያቄ ወይም ችግር ካልዎት እባክዎት 
ከሰራተኛ አባል ጋር ተገናኝተው ይነጋገሩ።

እርዳታ ይፈልጋሉ

10-15 
ሰከንዶች 

ወይም

የምዋቢያ ይዘቶችዎን ይመልከቱ።2
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ናሙና መቅጃ መሳሪያ ማሸግ
ደረጃ በደረጃ መምሪያ

ምንም ፈሳሽ እንዳይፈስ ለማረጋገጥ ክዳኑ 
በደንብ አድርገው ያሽጉ። ሽፋኑ በደንብ እንዲዘጋ 

እንዲረዳ ግፊት ማድረግ ያስፈልግዎታል።

አስፈላጊ

ወደ መያዣው ጠርሙስ ውስጥ ሲያስገቡ የጨርቁ 
ጫው ናሙና ያዘው ወደታች መከትዎን ያረጋግጡ። 

መያዣው በደንብ እንዲዘጋ ለማረጋገጥ የላይጫው 
ጫፍ ይቅሮጡት እና መያዛው በደንብ ይዝጉት።

ክዳኑ በጥብቅ እንደተዘጋ ለማረጋገጥ ትንሽ ሃይል 
ተጠግመው ይዝጉት።

ሀ. መጀመሪያ የሚስብ ፓነሉን ወደ ትንሹ ግልፅ ዚፕ-

መቆለፊያ ቦርሳ ውስጥ ያስገቡ።

ለ. ከዚያ ቫልቭ ከሚያስፈልገው ፓድ አጠገብ ባለው 
ሻንጣ ውስጥ ያውጡ።

ዚፕ - መቆለፊያ ሻንጣውን ወደ ትልቁ ባዩኬክሳክ 
ሻንጣ ውስጥ ያስገቡ።

የናሙና መግጃ መሳሪያው ማስመዝገብ

የሙከራው ወይም መርመሪያው ምዝገባ ካርድ 

ከተቀበሉ በካርዱ ላይ ያሉትን መምሪያዎች 
ይከተሉ።

የሙከራ ደረሰኝ ካርድ Test receipt card 
(ተስት ረሲፕት ካርድ) የተቀበሉ ከሆነ እባክዎን 

የሙከራ ረዳቱን ያነጋግሩ።

የፊት መሸፈኛ ማስክ ይጠቀሙ

የሰራተኛውን አባል ከማስታወቅዎ በፊት ፊትዎ መሸፈኑን ያረጋግጡ። እነሱ 
የሙከራው መሣሪያውን ይመረመሩታል፣ ሁሉም ነገር በትክክል እንደተዘጋጀ 

ለማረጋገጥ፣ እና ከዚያ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ይነግርዎታል። 

ናሙና መቅጃውን መሣሪያ ተጠቅመው ካጠናቀቁ በኋላ ለመስጠት 

ዝግጁ ከሆኑ። ለሰራተኛው አባል አሳቅውቁ።

8

9

10

11

12

13

የተቀዳው ናሙና እና እቃው ከየሰራተኛው አባል 
በትክክል እንደተዘጋጀ ለማረጋገጥ አባል ሰራተኝው 

ቁጥጥር ይደረጋል።

ትልቁን ባዮኬክሳክ ሻንጣ ክፍት ተውት ወይም 

አትዝጉት።

ጓንቲው ከለበሱ አሁን ማውለቅ ይችላሉ፣ እና 
በተሰጡት ክሊኒካዊ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ 

መጣል ይችላሉ። አለበለዚያ በእጅ ማጽጃውን 
ተጠቅመው እጅዎን ማጽዳት ይችላሉ።

HM (ኤች.ኤም) ትልቋ ንግስት ንመንግስት
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