
ژنکووید-19:نحوۀنمونهبرداری تستهایفوریآن�ت

وی کنید. برای نمونه برداری آزمایش فوری آن�ت ژن )RAT(، باید از دستورالعمل های کیت نمونه برداری پ�ی
عالوه بر روش نمونه برداری تحت تأیید Health Canada )طبق توصیف کیت نمونه برداری(، کاربران یم تواند نمونه برداری دهان و بی�ن ترکی�ب را انتخاب کنند، 

زیرا این عمل یم تواند دقت تست را افزایش دهد.
در زیر، مراحل کیل نمونه برداری با استفاده از روش ترکی�ب دهان و بی�ن یا روش بی�ن توصیف شده است.

) دهانوبی�ن )روشترکی�ب درصورتنمونهبردایباسوابازدهانوبی�ن
حداقل 30 دقیقه پیش از نمونه برداری، از خوردن، آشامیدن، جویدن آدامس یا مرصف تنباکو خودداری کنید.. 	
یس دارید، آب بی�ن خود را پیش از تست خارج کنید.. 	 اگر به دستمال کاغذی دس�ت
ید که نوک نریم ندارد. 3 دست هایتان را بشویید و فقط انتهای سواب را بگ�ی
ن قرار دهید و سواب را چند بار بچرخانید.. 	 ن قسمت داخیل گونه و لثه های پای�ی نوک نرم سواب را ب�ی
ید که احساس ناراح�ت نکنید.. 	 سپس نوک نرم سواب را به انتهای زبان نزدیک گلوی خود بمالید، البته آن را باید تا جا�ی ب�ب

•  اختیاری: به جای مالیدن سواب به داخل گونه و زبان خود، یم توانید آن را به قسمت انتهای گلو و لوزه هایتان بمالید. برای   
مشاهدۀ دقیق جا�ی که باید سواب را به آن بمالید، یم توانید از آینه استفاده کنید.

 رس خود را کیم به عقب خم کنید و نوک نرم سواب را به طور کامل وارد انتها )نه باالی( بی�ن خود وارد کنید تا به مانیع برسید. 	
ن شوید نوک نرم سواب کاماًل داخل بی�ن قرار گرفته باشد. (. مطم�ئ  )تا 	.	 سان�ت م�ت

سواب را چند بار روی دیواره بی�ن بچرخانید و اجازه دهید چند ثانیه ای آنجا قرار داشته باشد تا ترشحات بی�ن را جذب کند.. 	
سواب را از بی�ن تان خارج کنید و با استفاده از همان سواب، این فرایند را برای سوراخ بی�ن دیگر تکرار نمایید.. 	
طبق دستورالعمل های کیت، سواب را فورًا داخل لوله تست قرار دهید.. 	

) استفادهیمکنید)روشبی�ن کهفقطازسواببی�ن درصور�ت
یس دارید، آب بی�ن خود را پیش از تست خارج کنید.. 	 اگر به دستمال کاغذی دس�ت
ید که نوک نریم ندارد.. 	 دست هایتان را بشویید و فقط انتهای سواب را بگ�ی
رس خود را کیم به عقب خم کنید و نوک نرم سواب را به طور کامل وارد انتها )نه باالی( بی�ن خود وارد کنید تا به مانیع برسید )تا . 3

ن شوید نوک نرم سواب کاماًل داخل بی�ن قرار گرفته باشد. (. مطم�ئ 	.	 سان�ت م�ت
سواب را چند بار روی دیواره بی�ن بچرخانید و اجازه دهید چند ثانیه ای آنجا قرار داشته باشد تا ترشحات بی�ن را جذب کند.. 	
سواب را از بی�ن تان خارج کنید و با استفاده از همان سواب، این فرایند را برای سوراخ بی�ن دیگر تکرار نمایید.. 	
طبق دستورالعمل های کیت، سواب را فورًا داخل لوله تست قرار دهید.. 	

اطالعات این سند در تاریــــخ 	 فوریه 		0	 به روز شده است
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