
COVID-19 રેપિડ એન્ટિજેન િરીક્ષણો: સેમિલ કેવી રીતે એકપરિત કરવું

રેપિડ એન્ટિજેન િરીક્ષણ (RATs) માટિ ેસેમિલ એકનરિત કરવા માટિ,ે વિરાશકતાતાઓએ દાખલ કીટિમા ંવણતાવેલ સૂચનાઓનું િાલન કરવું જોઈએ.

હેલ્થ કેનેડા દ્ારા મંજૂર કરાયેલ કલેકશન િદ્ધનતના નવકલિ ઉિરાંત (દાખલ કીટિ મા ંવણતાવયા પ્રમાણ)ે, વિરાશકતાતાઓ મોં અને નાક એમ બંને દ્ારા સેમિલ લેવાનું િસંદ કરી શકે છે કારણ કે 
ત ેિરીક્ષણના પ્રનતભાવમા ંવધારો કરી શકે છે.

સંયુકત રીતે મોં અને નાક એમ બંનેની િદ્ધનત અ્થવા નાકની િદ્ધનત દ્ારા સેમિલ એકનરિત કરવા માટિ ેનીચેના સામા્ય િગલાંને હાઇલાઇટિ કરે છે.

જો તમારું  મોં અન ેનાક કિડાથી સવેબ કરવામાં આવે (સંયુકત મોં અન ેનાકની િદ્ધપત)
1. સેમિલ એકનરિત કરતા િહેલા ઓછામાં ઓછા 30 નમપનટિ સુધી ખાવુ ંનપહ, િીવુ ંનપહ,ચયુ ગમ, ધૂમ્રિાન કરવું નપહ અ્થવા 

પનકોટિીન શ્ાસમાં લેવુ ંનહીં.
2. જો તમારી િાસે ફેસ ટિીસય ુઉિલબધ હોય, તો િરીક્ષણ િહેલાં તમારં નાક ખંખેરીને સાફ કરવું.
3. તમારા હા્થ ધોઈ લો અને ફકત સવેબના છેડાને સોફટિ સવેબ ટિીિ સામે િકડી રાખો
4. બંને ગાલની અંદર અને નીચલા િેઢા વચચે સોફટિ સવેબ ટિીિ દાખલ કરો અને સવેબને ્થોડી વાર ફેરવો.
5. િછી, તમારી જીભ િર સોફટિ સવેબ ટિીિને તમારા ગળામા ંજયાં સુધી તમન ેઆરામદાયક લાગે તયાં સુધી ઘસો.

 •  વૈકલલિક: તમારા ગાલની અંદર અને જીભન ેસવેબ કરવાને બદલે, તમ ેતમારા ગળા અને કાકડા િાછળ સવેબ કરવાનું 
િસંદ કરી શકો છો. તમારા સવેબને કા ંઘસવુ ંત ેજોવામા ંમદદ માટિ ેતમ ેઅરીસાનો ઉિયોગ કરી શકો છો.

6. તમારં માથુ ંિાછળ નમાવો અને જયાં સુધી તમ ેઅવરોધ ના અનુભવો (2.5 સે.મી. સુધી) તયાં સુધી તમારા નાકમાં સોફટિ 
સવેબ ટિીિ સીધી િાછળ તરફ(ઉિર તરફ નહીં) સંપૂણતાિણ ેદાખલ કરો. ખાતરી કરો કે સોફટિ સવેબ ટિીિ સંપૂણતાિણ ેનાકની 
અંદર છે.

7. નાકની દદવાલ ફરતે સવેબને ્થોડીક વાર ફેરવો અને નાકના પ્રવાહીન ેશોષવા માટિ ેતેને ્થોડી સેકંડ માટિ ેરહેવા દો.
8. તમારા નાકમાં્થી સવેબ કાઢો અને ત ેજ સવેબનો ઉિયોગ કરીને, બીજા નસકોરા માટિ ેઆ પ્રદરિયાનું પુનરાવતતાન કરો.
9. કીટિની સૂચનાઓને અનુસરીને તરત જ સવેબને ટિસેટિ ટ્ુબમાં મૂકો.

જો ફકત તમારા નાકને સવેબ કરો (નાકની િદ્ધપત)
1. જો તમારી િાસે ફેસ ટિીસય ુઉિલબધ હોય, તો િરીક્ષણ િહેલાં તમારં નાક ખંખેરીને સાફ કરવું.
2. તમારા હા્થ ધોઈ લો અને ફકત સવેબના છેડાને સોફટિ સવેબ ટિીિની નવરદ્ધમા ંિકડી રાખો.
3. તમારં માથુ ંિાછળ નમાવો અને જયાં સુધી તમ ેઅવરોધ ના અનુભવો (2.5 સે.મી. સુધી) તયાં સુધી તમારા નાકમાં સોફટિ 

સવેબ ટિીિ સીધી િાછળ તરફ(ઉિર તરફ નહીં) સંપૂણતાિણ ેદાખલ કરો. ખાતરી કરો કે સોફટિ સવેબ ટિીિ સંપૂણતાિણ ેનાકની 
અંદર છે.

4. નાકની દદવાલ ફરતે સવેબને ્થોડીક વાર ફેરવો અને નાકના પ્રવાહીન ેશોષવા માટિ ેતેને ્થોડી સેકંડ માટિ ેરહેવા દો.
5. તમારા નાકમાં્થી સવેબ કાઢો અને ત ેજ સવેબનો ઉિયોગ કરીને, બીજા નસકોરા માટિ ેઆ પ્રદરિયાનું પુનરાવતતાન કરો.
6. કીટિની સૂચનાઓને અનુસરીને તરત જ સવેબને ટિસેટિ ટ્ુબમાં મૂકો.

આ ડોક્ુમે્ટિમાંની માપહતી હાલની એટિલ ેકે 9 ફેબ્ુઆરી, 2022 સુધીની છે
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