
سواب یعنی روئی کے سرے واال تنکا 
سے نمونہ لینا

اپنے دستانے پہنیں، یا اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لئے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال 
کریں. یہ اس لئے ہے کہ آپ ٹیسٹ کٹ کو آلودہ نہ کر دیں. 1
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سواب جو ایک 
مہربند ریپر میں 

پالسٹک کی شیشی، جس میں ہو گا 
مائع کی تھوڑی سی مقدار 

موجود ہو گی. مائع شیشی میں 
ہی رہنا چاہیئے.

ٹیسٹ رسید کارڈ یا ٹیسٹ 
رجسٹریشن کارڈ

سلور مہر کے 
ساتھ بائیوہیزرڈ 

تھیال

صرف ایک بار 
استعمال کرنے 

والے دستانے

ہینڈ سینیٹائزر

شفاف زپ الک تھیال  

سفید جذب کرنے واال 
پیڈ

مرحلہ وار ہدایت نامہ

ناک سے ہوا خارج کرتے ہوئے آہستگی سے 
اپنے ناک کو ٹشو میں نکالیں.

ٹشو کو فراہم کردہ کلینیکل کوڑے کے بن میں 
پھینک دیں. 

 یہ آپ کو اضافی بلغم سے نجات دالنے کے 
لئے ہے.

پیکیج کو کھولیں اور آہستگی سے سواب 
باہر نکالیں۔ یہ حلق اور ناک دونوں کے لئے 

استعمال کیا جائے گا.

اہم
سواب کے روئی والے سرے کو اپنی زبان، دانت، گال، مسوڑھوں یا کسی دوسری سطحوں کو 

مت چھونے دیں.

اگر سواب ان حصوں کو چھوتا ہے تو آپ کو ایک نیا سواب حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 
اگر ایسا ہوتا ہے تو عملے کے کسی فرد سے مدد کرنے کو کہیں.

ٹونسلز اور ناک کے لئے ایک ہی سواب استعمال کریں.

اس سے متلی اور معمولی تکلیف محسوس ہوسکتی ہے، لیکن اس سے درد نہیں ہونا چاہیئے.

اسی سواب کے اسی سرے کو آہستگی سے 
اپنی ناک کے ایک نتھنے میں ڈالیں جب تک 

کہ آپ مزاحمت محسوس نہ کریں )آپ کی ناک 
کے اندر تقریباً 2.5 سینٹی میٹر(. 

15-10 سیکنڈ کے لئے سواب کو گھمائیں اور 
اسے آہستگی سے باہر نکال لیں. 

آپ کو صرف ایک نتھنے سے نمونہ لینے کی 
ضرورت ہے۔ اگر آپ کا ایک نتھنا چھیدا ہوا 

ہے تو دوسرے نتھنے سے نمونہ لے لیں.

اہم
سواب لینے سے تکلیف محسوس ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو شدید مزاحمت یا تکلیف 

محسوس ہو تو سواب کو مزید اندر نہ ڈالیں.

اگر سواب کے نمونے پر خون یا الٹی موجود ہو تو براہ کرم عملے کے کسی رکن کو 
آگاہ کریں.

10 
سیکنڈ۔

اگر آپ کو اس ٹیسٹ کٹ سے متعلقہ کوئی سوال یا مسئلہ 
ہو تو براہ کرم عملے کے کسی رکن کو آگاہ کریں.

مدد چاہیئے؟

 10-15
سیکنڈ۔

یا

اپنی کٹ کے اجزاء کی پڑتال کریں. 2

ملکہ عالیہ کی حکومت

اپنے منہ کے اندر دیکھیں، اور گلے کے 
پچھلے حصے میں اپنے ٹونسلز تالش کریں۔ 

آپ اس میں مدد کے لئے آئینے کا استعمال کر 
سکتے ہیں.

آپ کے ٹونسلز یا جہاں وہ عام طور پر ہوتے 
ہیں )اگر ان کو نکال دیا گیا ہو تو(  وہاں سے 
آپ اپنے سواب کے ساتھ نمونہ حاصل کریں 

گے.

اپنے ہاتھ میں سواب پکڑ کر، اپنے منہ کو پورا 
کھولیں اور سواب کے روئی والے سرے کو 
دونوں ٹانسلز )یا جہاں وہ عام طور پر ہوتے 

 ہیں( اپنے گلے کے پچھلے حصے پر،
10 سیکنڈز کے لئے رگڑیں )ایسا کرنے کے 

لئے آئینے کا استعمال آپ کی مدد کر سکتا 
ہے(.

اپنے گلے کے پچھلے حصے سے سواب کو 
احتیاط سے باہر نکال لیں.
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اپنی کٹ کو محفوظ کرنا
مرحلہ وار ہدایت نامہ

محفوظ طریقے سے ڈھکن لگائیں تاکہ کوئی 
مائع رس کر باہر نہ نکلے۔ ڈھکن کو محفوظ 

طریقے سے لگانے کے لئے آپ کو تھوڑا دباؤ 
لگانے کی ضرورت پڑسکتی ہے.

اہم

اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ سواب کو 
شیشی میں ڈالیں گے تو اس کا روئی واال سرا 

نیچے کی جانب ہو۔ سواب کے دوسرے سرے کو 
توڑ لیں، تاکہ یہ شیشی کے اندر بغیر مڑے سما 

 جائے.
محفوظ طریقے سے شیشی پر ڈھکن لگا دیں.

a. پہلے جذب کرنے والے پیڈ کو چھوٹے شفاف 
زپ الک تھیلے میں ڈالیں

b. پھر شیشی کو اسی بیگ میں جذب کرنے والے 
پیڈ کے ساتھ رکھیں

زپ الک تھیلے کو بڑے بائیوہیزرڈ تھیلے میں 
ڈالیں

اپنی ٹیسٹ کٹ رجسٹر کریں
اگر آپ کو ٹیسٹ رجسٹریشن کارڈ موصول ہوا 
ہے تو، کارڈ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں.

اگر آپ کو ٹیسٹ رسید کارڈ موصول ہوا ہے 
تو، براہ کرم ٹیسٹنگ اسسٹنٹ سے بات کریں.

اپنے چہرے کو ڈھانپیں
اس بات کو یقینی بنائیں کہ عملے کے کسی رکن کو آگاہ کرنے سے پہلے آپ 

کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہو۔ وہ آپ کی کٹ کی جانچ پڑتال کریں گے، اور آپ کو 
بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے.

آپ اپنے ٹیسٹ کٹ کے نمونے کو جمع کروانے کے لئے 
تیار ہیں۔ براہ کرم عملے کے کسی رکن کو آگاہ کریں۔
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اپنی کٹ کو بند کرنے سے پہلے آپ کو اسے 
عملے کے ایک رکن سے چیک کروانا ہوگا.

بڑے بائیوہیزرڈ تھیلے کو بند مت کریں

اگر آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں تو اب 
آپ انہیں اتار سکتے ہیں، اور انہیں فراہم 
کردہ کلینیکل کوڑے کے بن میں پھینک 
سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اپنے ہاتھوں 

کو صاف کرنے کے لئے ہینڈ سینیٹائزر کا 
استعمال کریں.

HM حکومت
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