
સ વ્ોબનુ ં(ફાહા) સામ્પલ કે નમનૂવો 
લવો

તમારા હાથના મવોજા ્પહરેવો, અથ્ા તમારા હાથ સાફ કર્ા હને્ડ 
સેનનટાઈઝરનવો ઉ્પયવોગ કરવો. આ માટેનુ ંકારણ એ છે કે તમે ટેસટ કકટને 
ચેપ લગાડો નકિ
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સ્વોબ, અંદરનુ ં
સીલ કરેલ 
રેપર (વીંટવા કે 
બાધંવા માટે) પલેસસટક ્ાયલ (નાની 

શાશી), કે જેમા ંથોડોક 
પ્રવાિીનો જથથો િોય. આ 
પ્ર્ાહી અ્શય ્ાયલમા ં
રહવે ુ ંજવોઈએ.

ટેસટ રરસીપટ 
કા્ડ્ડ અથ્ા ટેસટ 
રજજસટે્શન કા્ડ્ડ

નસલ્ર સીલ 
સાથેની 
બાયવોહઝે્ડ્ડ બેગ

કડસપોઝેબલ 
(ઉપયોગ કયાયા 
પછી નનકાલ કરી 
શકાય તેવા) 
ગલવઝ

િનેડ સનેનટાઈઝર

ક્લઅર ઝઝ્પ- 
લવોક બેગ

સફેદ અબસવોબ્ડનટ 
(ચસૂી લેનાર) ્ેપ્ડ

કમશ: (સટેપ-બાઈ-સટેપ) માગયાદનશશિકા

તમારા મોઢાની અંદર જોઈ, અને 
ગળાની પાછળથી તમારા ટોનનસલસ 
(કાકડા) શોધી કાઢો. મદદ માટે તમે 
નમરર કે અરીસાનો ઉપયોગ કરી શકો.

તમારા ટવોનનસલસ અથ્ા જયા ંતેઓ 
આ્ેલ હવો્ા જવોઈએ (જવો તેને કાઢી 
નાખ્ામા ંઆવયા હવોય) તયા ંતમે 
તમારા નમનૂાને સ્વોબ કરશવો.

િળવથેી તમારા નાકન ેકટશ્ યૂમા ંફંક 
(બલો) મારશો.

પ યૂરા પાડવામા ંઆવલે કચરાના 
કકલનનકલ બબનમા ંઆ કટશ્ યૂન ેફેંકી દો.

આનુ ંકારણ એ છે કે તમ ેવધારાનો 
બચકણો પદાથયા (મ્ યૂકસ) દયૂર કરશો

પકેકજ ખોલી અને િળવથેી સવોબ 
બિાર કાઢો. આ ગળા અન ેનાક એમ 
બન્ ેમાટે ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે

મહત્નું
સવોબના ફેબરિક કટપ કે અણી વડે તમારી જીભ, દાતંો, ગાલો, દાતંના પઢેા 
અથવા બીજી સપાટી કે જગયાન ેસ્પશ્ડ કરશવો નરહ.

જો આવા ભાગન ેસવોબ સપશયા કરે તો તે નકામ ુબન ેછે, અન ેતમન ેકોઈ 
એક નવા સવોબ મળેવવાની જરૂર પડે. જો આવ ુબનવા પામે તો, મદદ 
મળેવવા સટાફના સભયને નવનતંી કરો.

ટોનનસલસ અન ેનાક માટે એકજ સરખા સવોબનો ઉપયોગ કરો.

આ ગ યૂગંળામણ અન ેથોડીક અસવસથતા કરી શકે, પણ તેનાથી ઈજા થવી 
જોઈએ નકિ.

એકજ સરખા સવોબના એકજ સરખા 
છેડાન ેનાકના કોઈ એક નસકોરામા ંજયા ં
સધુી તમન ેથોડોક પ્રનતકાર લાગી શકે 
તયા ંસધુી (તમારા નાકમા ંઆશરે 2.5cm) 
િળવથેી મ યૂકો.

સવોબન ે10-15 સેકન્ડવો માટે ફેરવી અને 
ધીમથેી કાઢી લો.

તમારે ફકત એકજ નસકોરાના નમ યૂનાની 
જરૂર રિશે.ે જો તમારા નાકન ેનપઅસસીંગ 
કરવામા ં(વીંધવામા)ં આવ્ ુિોય તો 
બીજા નસકોરાનો ઉપયોગ કરશો.

મહત્નું
સવોબ કરવાથી અસવસથતા લાગી શકે. જો તમન ેવધારે પ્રનતકારક 
અથવા પીડા -દરદ થાય તો સવોબન ેવધારે ઊંડુ ંમ યૂકશો નકિ.

જો સવોબના નમ યૂના ઉપર લોિી અથવા ઊલટી િોય તો, કૃપા કરી 
સટાફના સભયને સાવધ કરશો.

તમારા િાથમા ંસવોબ પકડી, તમારંુ 
મોઢુ પિોળુ કરી ખોલો અન ેતમારા 
ગળાની પાછળ આવલે બને્ ટોનનસલસ 
ઉપર (અથવા જયા ંતઓે આવલે 
િોવા જોઈએ) સવોબની ફેબરિક કટપ કે 
અણીથી ઘસો, કે જે 10 સેકન્ડવો માટે 
િોય (આવ ુકરવા તમ ેમદદ માટે 
નમરરનો ઉપયોગ કરો)

તમારા ગળાની પાછળથી આ સવોબ 
સસટકન ેસભંાળપ યૂવયાક કાઢી લો.

10  
સેકન્ડ.

જો તમન ેઆ ટેસટ- કસોટી કકટ સાથ ેકોઈ પ્રશ્ો 
િોય અથવા સમસયાઓ િોય તો, કૃપા કરી 
સટાફના સભયને સાવધ કરશો.

શુ ંમદદની જરૂર છે?

10-15 
સેકન્ડ

અથ્ા

તમારી રકટમા ંરહલે ્સ્ઓુની ત્પાસ કરવો.2
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તમારી રકટને ્ેપરકજ કરવો
કમશ: માગયાદનશશિકા

ઢાકંણન ેસરુબષિત રીત ેસ્રૂ કરો જેથી 
કરીને કોઈ પ્રવાિી લીક કે કરસાવ થઈ 
શકે નકિ. ઢાકંણ મ યૂકવા તમન ેકદાચ 
પ્રશેર મ યૂકવાની કે દાબવાની જરૂર  
પડી શકે.

અગતયનું

ખાતરી કરો કે ફેબરિકની કટપ કે અણીને 
તમે જયારે વાયલમા ં(નાની શીશીમા)ં 
મ યૂકો તયારે તે નીચેની તરફ િોય. સવોબના 
બીજા છેડાન ેતોડી નાખો, જેથી કરીને 
વાકંો વળયા વગર ત ેવાયલની અંદર કફટ 
થઈ જાય.
વાયલમા ંઢાકંણન ે(બલડ) સરુબષિત રીતે 
સ્રૂ કરો.

a. સૌ પ્રથમ અબસોબયાનટ (ચ યૂસી લેનાર) 
પડેને કોઈ નાની કકલઅર બઝપ- લોક 
બેગમા ંમ યૂકો

b. તયારબાદ એકજ સરખી બેગમા ંઆવા 
અબસોબયાનટ પડેની બાજુમા ંવાયલન ેમ યૂકો

વધારે મોટી બાયોિઝેડયા બેગમા ંબઝપ- 
લોક બેગન ેમ યૂકો

તમારી ટેસટ- કસવોટીની રકટને રજજસટર 
કરવો
જો તમન ેટેસટ રજજસટે્શન કા્ડ્ડ મળ્ ુ
િોય તો, કાડયા ઉપરની સ યૂચનાઓને 
અનસુરો.

જો તમન ેટેસટ રરસીપટ કા્ડ્ડ મળ્ ુિોય 
તો, કૃપા કરી પરીષિણ મદદનીશ સાથ ે
વાતચીત કરો.

તમારા મવોઢાને ઢાકંી રાખવો
ખાતરી કરો કે તમ ેસટાફના સભયને સાવધ કરો તે પિલેા ંતમારંુ 
મોઢુ કવર િોય છે. તઓે તમારી ટેસટ કકટની તપાસ કરી, અને 
િવ ેપછી શુ ંકરવુ ંત ેતમન ેજણાવશ.ે

તમે તમારી ટેસટ રકટના નમનૂાને હાથવોહાથ આ્પ્ા 
તૈયાર છવો. ક્ૃપા કરી સટાફના સભયને સા્ધ કરવો.
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તમે બધં કરો ત ેપિલેા ંકોઈ એક સટાફના 
સભયને તમારી કકટની તપાસ કરવાની 
જરૂર રિશે.ે

આ્ી ્ધારે મવોટી બાયવોહઝે્ડ્ડ બેગને 
સીલ કે બધં કરશવો નરહ

જો િાથના મોજા પિયેાયા િોય તો, 
તમે તનેે કાઢી નાખો, અને તનેે 
પ યૂરા પાડવામા ંઆવલે કચરાના 
કકલનનકલ બબનમા ંફેંકી દો. નકિતો, 
તમારા િાથ સાફ કરવા િનેડ 
નસનનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો.
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