
ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਵਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ: ਨਮੂਨਾ ਵਕਿੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (RATs) ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿਭੋਗਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪਕੱਟ ਇਨਸਰਟ ਪਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਨਰਦੇਸਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਕੱਟ ਇਨਸਰਟ ਪਵੱਚ ਦੱਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਵਾਪਨਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਧੀ ਦ ੇਪਵਕਲਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿਭੋਗਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੌਪਿਕ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾ ਂਸੰਯੁਕਤ ਮੌਪਿਕ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪਵਧੀ ਜਾ ਂਨੱਕ ਦੀ ਪਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਦਮਾ ਂਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹੰ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸ੍ਬੈ ਰਾਹੀਂ ਇਕਠੱਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ (ਸਯੰਕੁਤ ਮਵੌਿਕ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਵਿਧੀ)
1. ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪਮੰਟ ਿਪਹਲਾ ਂਨਾ ਿਾਓ, ਨਾ ਿੀਓ, ਗੰਮ ਨਾ ਚਬਾਓ, ਪਸਗਰਟ ਨਾ ਿੀਓ ਜਾ ਂਵੇਿ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਚਹਰ ੇਦ ੇਪਟਸੂ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੈਸਟ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਆਿਣੀ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋ।
3. ਆਿਣ ੇਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪਸਰਫ ਸ੍ੈਬ ਦ ੇਪਸਰ ੇਨੂੰ ਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਰੱਿੋ
4. ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ੍ਾ ਂਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮਸੂਪਿਆ ਂਦ ੇਪਵੱਚਕਾਰ ਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਿਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ।
5. ਪਫਰ, ਆਿਣੀ ਜੀਭ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਆਿਣ ੇਗਲੇ ਦ ੇਪਿਛਲੇ ਿਾਸ ੇਰਗਿ ੋਪਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ।

 •  ਪਵਕਲਪਿਕ: ਆਿਣ ੇਅੰਦਰਲੇ ਗੱਲ੍ਾ ਂਅਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸ੍ੈਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਗਲੇ ਅਤੇ ਟੌਨਪਸਲਾ ਂਦ ੇਪਿਛਲੇ ਪਹੱਸ ੇਨੂੰ ਸ੍ੈਬ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਸੀਸ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਕ ਆਿਣ ੇਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਪਕੱਥ ੇਰਗਿਨਾ ਹੈ।

6. ਆਿਣ ੇਪਸਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਪਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ (2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ), ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਿਣ ੇਨੱਕ ਪਵੱਚ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਰਮ ਸਵੈਬ ਦੀ 
ਨੋਕ ਨੂੰ ਪਸੱਧਾ (ਉੱਿਰ ਨਹੀਂ) ਿਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨੱਕ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੈ।

7. ਨੱਕ ਦੀ ਕੰਧ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਕੰਟਾ ਂਲਈ ਉੱਥ ੇਰੱਿ ੋਤਾ ਂਜ ੋਨੱਕ ਦ ੇਦ੍ਰਵ ਨੂੰ ਸੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
8. ਆਿਣੀ ਨੱਕ ਪਵੱਚੋਂ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ੇਸ੍ੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਦੂਜ ੇਨੱਕ ਲਈ ਦੁਹਰਾਓ।
9. ਪਕੱਟ ਦ ੇਪਨਰਦੇਸਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਟਊਬ ਪਵੱਚ ਰੱਿੋ।

ਜੇਕਰ ਵਸਰਫ਼ ਆਿਣ ੇਨੱਕ ਨੂੰ ਸ੍ੈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਨੱਕ ਦੀ ਵਿਧੀ)
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਚਹਰ ੇਦ ੇਪਟਸੂ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੈਸਟ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਆਿਣੀ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋ। 
2. ਆਿਣ ੇਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪਸਰਫ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਰੱਿੋ।
3. ਆਿਣ ੇਪਸਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਪਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ (2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ), ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਿਣ ੇਨੱਕ ਪਵੱਚ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ 

ਨੋਕ ਨੂੰ ਪਸੱਧਾ (ਉੱਿਰ ਨਹੀਂ) ਿਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਨਰਮ ਸ੍ੈਬ ਦੀ ਨੋਕ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨੱਕ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੈ।
4. ਨੱਕ ਦੀ ਕੰਧ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਕੰਟਾ ਂਲਈ ਉੱਥ ੇਰੱਿ ੋਤਾ ਂਜ ੋਨੱਕ ਦ ੇਦ੍ਰਵ ਨੂੰ ਸੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
5. ਆਿਣੀ ਨੱਕ ਪਵੱਚੋਂ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ੇਸ੍ੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਦੂਜ ੇਨੱਕ ਲਈ ਦੁਹਰਾਓ।
6. ਪਕੱਟ ਦ ੇਪਨਰਦੇਸਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ੈਬ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਟਊਬ ਪਵੱਚ ਰੱਿੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 9 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ
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