
کووڈ-19 ریپڈ اینٹیجن  ٹیسٹ: نمونہ اکٹھا کر�ن کا طریقہ

ن کو چاہ�ی کہ وہ کٹ انرسٹ م�ی بیان کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ، صارف�ی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ  (RATs)  ےک ل�ی نمونہ اکٹھا کر�ن ےک ل�ی

ک طریقہ انجام دی�ن کا  ن منہ اور ناک ےس نمونہ لی�ن کا مش�ت )، صارف�ی ہیلتھ کینیڈا یک جانب ےس مںظور شدہ کلیکشن ےک طریقہ ےک اختیار ےک عالوہ (جیسا کہ کٹ انرسٹ م�ی بیان کیا گیا �ہ
۔ انتخاب کر سک�ت ہ�ی کیونکہ اس ےس ٹیسٹ یک حساسیت بڑھ سک�ت �ہ

۔ ک طریقہ یا ناک واال طریقہ استعمال کر ےک نمونہ اکٹھا کر�ن ےک عمویم اقدامات یک جھلک پیش کر�ت ہ�ی درج ذیل بات�ی یا تو منہ اور ناک واال مش�ت

ک طریقہ( اگر اپ�ن منہ اور ناک ےس سویب ےل ر�ہ ہ�ی )منہ اور ناک واال مش�ت
، نہ تمباکو نو�ش کریں، اور نہ یہ . 	 ، نہ چیونگم چبائ�ی ، نہ پیئ�ی نمونہ اکٹھا کر�ن ےس پہےل کم از کم 30  منٹ تک نہ کھائ�ی

ویبپنگ کریں۔
۔. 	 اگر آپ کو چہرے یک نسیج تک رسا�ئ حاصل ہو تو، ٹیسٹ ےس پہےل اپ�ن ناک پھالئ�ی
اپ�ن ہاتھوں کو دھوئ�ی اور رصف سویب ےک نرم رسے ےک مقابل واےل سویب ےک آخرے رسے کو پکڑیں۔. 3
۔. 	 وں ےک بیچ م�ی ڈال�ی اور سویب کو چند مرتبہ گھمائ�ی ڑ سویب ےک نرم رسے کو دونوں اندرو�ن گالوں اور نچےل ج�ب
پھر، سویب ےک نرم رسے کو اپ�ن زبان پر اپ�ن حلق م�ی جتنا پیچھے تک آپ کو آرام محسوس ہو وہاں تک رگڑیں۔. 	

) یک پشت ےس سویب لی�ن  ، آپ اپ�ن حلق اور ٹانسل (گےل یک گل�ڑ   •   اختیاری: اپ�ن اندرو�ن گالوں اور زبان ےس سویب لی�ن ےک بجا�ئ
۔ ۔ آپ کو سویب کو جس جگہ رگڑنا �ہ اےس دیکھ�ن م�ی مدد ےک ل�ی آپ آئینہ استعمال کر سک�ت ہ�ی کا انتخاب کر سک�ت ہ�ی

اپنا رس پیچھے یک طرف جھکائ�ی اور سویب کا نرم رسا (اوپر نہ�ی بلکہ) بالکل سیدھا اپ�ن ناک م�ی پوری طرح داخل کریں . 	
۔ ۔ یقی�ن بنائ�ی کہ سویب کا نرم رسا پوری طرح ےس ناک ےک اندر �ہ ) تک پہنچ جائ�ی یہاں تک کہ آپ رکاوٹ (2.5 سن�ڑ می�ڑ

سویب کو ناک یک دیوار ےک برخالف ک�ئ بار گھمائ�ی اور ناک یک رطوبت�ی جذب کر�ن ےک ل�ی اےس چند سیکنڈ تک وہ�ی رہ�ن دیں۔. 	
۔. 	 ، اور ویہ سویب استعمال کر ےک، دورسے نتھ�ن ےک ل�ی دہرائ�ی سویب کو اپ�ن ناک ےس ہٹائ�ی
۔. 	 کٹ پر درج ہدایات پر عمل کر�ت ہو�ئ سویب کو فوری طور پر ٹیسٹ ٹیوب م�ی ڈال�ی

اگر رصف ناک ےس سویب ےل ر�ہ ہ�ی )ناک واال طریقہ(
۔. 	 اگر آپ کو چہرے یک نسیج تک رسا�ئ حاصل ہو تو، ٹیسٹ ےس پہےل اپ�ن ناک پھالئ�ی
اپ�ن ہاتھوں کو دھوئ�ی اور رصف سویب ےک نرم رسے ےک مقابل واےل سویب ےک آخری رسے کو پکڑیں۔. 	
اپنا رس پیچھے یک طرف جھکائ�ی اور سویب کا نرم رسا (اوپر نہ�ی بلکہ) بالکل سیدھا اپ�ن ناک م�ی پوری طرح داخل کریں . 3

۔ ۔ یقی�ن بنائ�ی کہ سویب کا نرم رسا پوری طرح ےس ناک ےک اندر �ہ ) تک پہنچ جائ�ی یہاں تک کہ آپ رکاوٹ (2.5 سن�ڑ می�ڑ
سویب کو ناک یک دیوار ےک برخالف ک�ئ بار گھمائ�ی اور ناک یک رطوبت�ی جذب کر�ن ےک ل�ی اےس چند سیکنڈ تک وہ�ی رہ�ن دیں۔. 	
۔. 	 ، اور ویہ سویب استعمال کر ےک، دورسے نتھ�ن ےک ل�ی دہرائ�ی سویب کو اپ�ن ناک ےس ہٹائ�ی
۔. 	 کٹ پر درج ہدایات پر عمل کر�ت ہو�ئ سویب کو فوری طور پر ٹیسٹ ٹیوب م�ی ڈال�ی

اس دستاویز م�ی درج معلومات 9  فروری 2022  تک تازہ ترین ہ�ی

ن پرن�ڑ برا�ئ اونٹاریو، 2022   ©  کوئ�ن
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