
Mga Rapid Antigen Test para sa COVID-19: Paano Mangolekta ng Sampol
Para mangolekta ng sampol para sa rapid antigen test (mga RAT), dapat sundin ng mga user ang mga tagubiling inilalarawan sa kit insert.

Bilang karagdagan sa opsyong paraan ng pagkolekta na inparubahan ng Health Canada (tulad ng inilalarawan sa kit insert), puwedeng piliin ng mga user na magsagawa 
ng pinagsamang oral at nasal na pagkuha ng sampol dahil mapapataas nito ang test sensitivity.

Binibigyang-pansin ng sumusunod ang mga pangkalahatang hakbang para sa pagkolekta ng sampol gamit ang alinman sa pinagsamang oral at nasal na paraan o ang 
nasal na paraan.

Kung isa-swab ang iyong bibig at ilong (pinagsamang oral at nasal na paraan)
1. HUWAG kumain, uminom, ngumuya ng bubble gum, manigarilyo, o mag-vape sa loob ng hindi bababa  

sa 30 minuto bago kolektahin ang sampol.
2. Kung may makukuha kang facial tissue, suminga ka bago ang test.
3. Hugasan ang iyong mga kamay at hawakan lang ang dulo ng swab na nasa kabilang dulo ng malambot na tip ng swab
4. Ipasok ang malambot na tip ng swab sa pagitan ng parehong inner cheek at lower gum at paikutin ang swab 

nang ilang beses.
5. Pagkatapos, ikuskos ang malambot na tip ng swab sa iyong dila hanggang umabot sa lalamunan mo hangga’t 

kumportable ka.
 •  Opsyonal: Sa halip na i-swab ang iyong mga inner cheek at dila, puwede mong piliing i- swab ang likod  

ng iyong lalamunan at mga tonsil. Puwede kang gumamit ng salamin para makatulong na makita kung saan 
ikukuskos ang iyong swab.

6. Itingala ang iyong ulo at ganap na ipasok ang malambot na tip ng swab nang diretso (hindi pataas) sa ilong  
mo hanggang sa magkaroon ka ng resistance (hanggang 2.5 cm). Tiyaking ganap na nasa loob ng ilong  
ang malambot na tip ng swab.

7. Ikutin ang swab nang ilang beses habang nakadikit sa gilid ng ilong at hayaan itong manatili nang ilang segundo 
para masipsip ang mga nasal secretion.

8. Alisin ang swab sa iyong ilong at gamit ang parehong swab, ulitin para sa kabilang butas ng ilong.
9. Ilagay kaagad ang swab sa test tube habang sinusunod ang mga tagubilin sa kit.

Kung isa-swab lang ang iyong ilong (nasal na paraan)
1. Kung may makukuha kang facial tissue, suminga ka bago ang test.
2. Hugasan ang iyong mga kamay at hawakan lang ang dulo ng swab na nasa kabilang dulo  

ng malambot na tip ng swab.
3. Itingala ang iyong ulo at ganap na ipasok ang malambot na tip ng swab nang diretso (hindi pataas)  

sa ilong mo hanggang sa magkaroon ka ng resistance (hanggang 2.5 cm). Tiyaking ganap na nasa  
loob ng ilong ang malambot na tip ng swab.

4. Ikutin ang swab nang ilang beses habang nakadikit sa gilid ng ilong at hayaan itong manatili nang 
ilang segundo para masipsip ang mga nasal secretion.

5. Alisin ang swab sa iyong ilong at gamit ang parehong swab, ulitin para sa kabilang butas ng ilong.
6. Ilagay kaagad ang swab sa test tube habang sinusunod ang mga tagubilin sa kit.

Napapanahon ang impormasyon sa dokumentong ito noong Pebrero 9, 2022

© Queen’s Printer for Ontario, 2022

Anterior naris

Mid-inferior  
portion ng inferior 
turbinate

Posterior pharynx

at / o

Mga 
Hakbang 
4 - 5

Hakbang 
6

Anterior naris

Mid-inferior  
portion ng inferior 
turbinate

Posterior pharynx


