
க�ோவிட்-19 விரைவுப் பிறபபோருபெதிைிச் க�ோதரை�ள்: ஒரு மோதிைிரைச் 
க��ைிக்கும் முரற

ஒரு விரைவுப் பிறபபொருபெதிைிச் ச�ொதரைக்ொ் (RAT) ஒரு மொதிைிரைச் ச�்ைிக், பொவரைைொெர்ள் பதொகுதி உள்ெடக்ததில் விபைிக்ப்பட்டுள்ெ 
அறிவுறுததல்்ரெப் பினபறற சவண்டும்.

 (பதொகுதி உள்ெடக்ததில் விபைிக்ப்படு்ினறவொறு) Health Canada இைொல் அங்கீ்ைிக்ப்பட்ட ச�்ைிப்பு முரறத பதைிவுககு சமலதி்மொ், பொவரைைொெர்ள் வொய் 
வழி, மூககு வழி மொதிைி ச�்ைிததல்்ரெச் ச�ரததுப் பபறுவது ச�ொதரை உணரதிறரைக கூட்டலொம் எனபதொல் அவவொறு ப�ய்ைத பதைிவு ப�ய்ைலொம்.

பினவருவை வொய் வழி, மூககு வழி எைச் ச�ரதது எடுககும் முரறரை அல்லது மூககு வழி முரறரைப் பைனபடுததி ஒரு மொதிைிரைச் ச�்ைிககும் பபொதுவொை 
படிமுரற்ரெ எடுததுக ்ொட்டு்ினறை.

உமது வோைிலும் மூக்�ிலும் பஞ்சுத் திணரடைத் கதயப்பதோைின்  
(வோய வழி, மூக்கு வழி ஆ�ிைை க�ர்நத முரற)
1. மொதிைிரைச் ச�்ைிக் 30 நிமிடங்்ளுககு முனைைொவது உண்ணசவொ, பகு்சவொ பி�ின �ப்பசவொ புர்க்சவொ 

ஆவியுறிஞ�சவொ சவண்டொம்.
2. உமககு மூக்ரடததிருநதொல், ச�ொதரைககு முனைர உமது மூகர்ச் �ிநதி விடு்.
3. உமது ர்்ரெக ்ழுவுவதுடன பமனரமைொை பஞசுத திண்டின முரைககு அடுதத பதொங்்ரல மட்டும் பிடிக்.
4. பமனரமைொை பஞசுத திண்டு முரைரை இரு ்னைங்்ெிைதும் உட்பகுதிைிலும் கீழ் முைசு்ெிலும் ப�லுததி 

பஞசுத திண்ரட �ில தடரவ்ள் திருப்பு்.
5. பினைர பமனரமைொை பஞசுத திண்டு முரைரை உமது நொக்ில் உமது பதொண்ரடககுச் ப�னறு உமககுச் 

ப�ௌ்ைிைமொ் இருககுமெவுககுத சதய்க்.
 •  விருப்பத பதைிவு: உமது ்னைங்்ெின உட்பகுதிைலும் நொக்ிலும் சதொய்ப்பதறகுப் பதிலொ், நீர உமது 

பதொண்ரடைிைதும் குட்டி நொககு்ெிைதும் பிறபகுதிைில் சதொய்க்த பதைிவு ப�ய்ைலொம். நீர உமது பஞசுத 
துண்ரடத சதொய்ககுமிடதரதப் பொரக் உதவிைொ் நீர ஒரு �ிறுவரைப் பைனபடுததிக ப்ொள்ெலொம்.

6. உமது தரலரைப் பிறபுறம் �ொய்தது பமனரமைொை பஞசுத திண்டு முரைரை உமது மூக்ினுள் நீர 
எதிரககுமெரவத பதொடும் வரை (2.5 ப�.மீ. வரை) பினசைொக்ி (சமல் சநொக்ிைல்ல) ப�லுதது். பமனரமைொை 
பஞசுத திண்டு முரை முழுரமைொ உமது மூக்ினுள் இருப்பரத உறுதி ப�ய்து ப்ொள்்.

7. பஞசுத திண்ரட மூககுச் சுவைில் பல முரற சுழறறி அதரை மூககுச் சுைப்பு்ரெ அ்ததுறிஞசுவதற்ொ்ச் �ில 
ப�க்ன்ள் இருக் விடு்.

8. பஞசுத திண்ரட உமது மூக்ிலிருநது அ்றறி அதரைசை அடுதத மூககுத துவொைததுககும் அங்்ஙைசம 
பைனபடுதது்.

9. பஞசுத திண்ரட உடைடிைொ் பதொகுதி அறிவுறுததல்்ரெப் பினபறறிச் ச�ொதரைக குழொைினுள் இடு்.

உமது மூக்�ில் மட்டும் பஞ்சுத் திணரடைச் ப�லுத்துவதோைின்  
(மூக்கு முரற)
1. உமககு மூக்ரடததிருநதொல், ச�ொதரைககு முனைர உமது மூகர்ச் �ிநதி விடு்.
2. உமது ர்்ரெக ்ழுவுவதுடன பமனரமைொை பஞசுத திண்டின முரைககு அடுதத பதொங்்ரல மட்டும் பிடிக்.
3. உமது தரலரைப் பிறபுறம் �ொய்தது பமனரமைொை பஞசுத திண்டு முரைரை உமது மூக்ினுள் நீர 

எதிரககுமெரவத பதொடும் வரை (2.5 ப�.மீ. வரை) பினசைொக்ி (சமல் சநொக்ிைல்ல) ப�லுதது். பமனரமைொை 
பஞசுத திண்டு முரை முழுரமைொ உமது மூக்ினுள் இருப்பரத உறுதி ப�ய்து ப்ொள்்.

4. பஞசுத திண்ரட மூககுச் சுவைில் பல முரற சுழறறி அதரை மூககுச் சுைப்பு்ரெ அ்ததுறிஞசுவதற்ொ்ச் �ில 
ப�க்ன்ள் இருக் விடு்.

5. பஞசுத திண்ரட உமது மூக்ிலிருநது அ்றறி அதரைசை அடுதத மூககுத துவொைததுககும் அங்்ஙைசம 
பைனபடுதது்.

6. பஞசுத திண்ரட உடைடிைொ் பதொகுதி அறிவுறுததல்்ரெப் பினபறறிச் ச�ொதரைக குழொைினுள் இடு்.

இநத ஆவணததிலுள்ெ த்வல்்ள் 2022 பபப்புருவைி 9 அனரறககு நடப்பிலுள்ெரவ
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மூக்குத் 
துவோைத்தின் 
முற்புறம்

கீழ்க் கூம்புச் 
சுருெின் நடுக் 
கீழ்ப் பகுதி

குைல்வரெைின் 
பிற்புறம்

அததுடன / 
அல்லது

4- 5 ஆம் 
படிமுரற

6 ஆம் 
படிமுரற:

மூக்குத் 
துவோைத்தின் 
முற்புறம்

கீழ்க் கூம்புச் 
சுருெின் நடுக் 
கீழ்ப் பகுதி

குைல்வரெைின் 
பிற்புறம்


