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ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂ

ਵੀਰਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ / ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਾਰਮ 
 

ਵੀਰਜ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਦੇ ਡਰਾਪ-ਆਫ਼ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੜਹੋ। ਕਿਨਾਾਂ ਕਕਸ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਜਾਾਂ ਕਮਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਡਰਾਪ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਨਮੂਕਨਆਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵੀਰਜ ਦੀਆਂ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੁੱਕ ਨਿੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।   

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, LifeLabs ਨੂੁੰ  1-855-412-4495 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤ਼ੁੱਕ। 

ਕ ਼ੁੱਪਣੀ: ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਾਂ ਦਰੇੀ ਦੇ ਮੁ਼ੁੱਕਦਆਾਂ ਲਈ ਇ਼ੁੱਕ ਦਹੁਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁੰਗਰਕਹ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਕਕੁੰਗ ਏਜੁੰ  ਨੂੁੰ  

ਸੂਕਿਤ ਕਰੋ।  ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਰਧਾਰਤ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੁੰ  ਤੁਰੁੰਤ ਦ਼ੁੱਸੋ। 

 

ਪ੍ਰਯਗੋਸਾਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਇੁੱਕ ਵੈਧ ਨਤੀਜ ੇਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਨੂੂੰ  ਨਿੀ ਂਸਮਝਦ,ੇ ਤਾ ਂਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ LifeLabs ਨੂੂੰ  1-855-412-4495 'ਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

1. ਨਮੂਨਾ ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 7 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਾਂ ਕੋਈ ਕਜਨਸੀ ਗਤੀਕਵਧੀ (ਹ਼ੁੱਥਰਸੀ ਜਾਾਂ ਸੁੰਭੋਗ ਦਆੁਰਾ ਵੀਰਜ ਕਨਕਾਸੀ) ਨਹੀ। 

(48 ਘੁੰਕ ਆਾਂ ਤੋਂ ਘ਼ੁੱ  ਨਹੀ ਾਂ, 7 ਕਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਧ ਨਹੀ ਾਂ) 

ਆਖਰੀ ਵੀਰਜ ਕਨਕਾਸੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ ਕਦਨਾਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ: ___________________________ 

2. ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਨੂੁੰ  ਜਾਾਂਿ ਲਈ ਇ਼ੁੱਕ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਪੂਰਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਪੂਰਨ ਵੀਰਜ ਕਨਕਾਸੀ ਨੂੁੰ  ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ੈਸ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨੇ ਕਵ਼ੁੱਿੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਦਾ 

ਪਕਹਲਾ ਭਾਗ, ਡੁ਼ੁੱਲਹ  ਕਗਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਗੁੁੰਮ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ  ੈਸ  ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਡਰਾਪ-ਆਫ਼ ਕਰ ਕਦੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਸਹੀ ਿਾ਼ੁੱਕਸ ਨੂੁੰ  ਿੈ਼ੁੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸ ਸੀ  ਨੂੁੰ  ਮਰੀਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਸ ਾਫ ਨੂੁੰ  ਦੇ ਕਦਓ। 

ਸੁੰਪੂਰਨ ਨਮਨੂਾ:    □ ਹਾਾਂ     □ ਨਹੀ ਾਂ 

3. ਨਮੂਨਾ ਹ਼ੁੱਥਰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਜਾਾਂ ਕਿਕਕਤਸਕ ਦਆੁਰਾ ਕਦ਼ੁੱਤ ੇਗਏ ਕੁੰ ੇਨਰ ਕਵ਼ੁੱਿ ਵੀਰਜ 

ਦੇ ਸੂੰਪ੍ੂਰਨ ਨਮੂਨੇ ਨੂੁੰ  ਛ਼ੁੱਡੋ। 

ਕਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕੁੰ ੇਨਰ, ਕੁੰਡੋਮ ਜਾਾਂ ਕਕਸ ੇਵੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਲੁਿਰੀਕੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਕਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕੁੰ ੇਨਰ ਦੀ ਕਕਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਮੂਨਾ ਰ਼ੁੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

4. ਕੁੰ ੇਨਰ ਲੇਿਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਨਮੂਨਾ ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਕਪਰੁੰ  ਕਰੋ। 

5. ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਨਮੂਨੇ ਨੂੁੰ  ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਕਸੇ ਅੁੰਦਰਲੀ ਜਿੇ ਕਵ਼ੁੱਿ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰ਼ੁੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

6. ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਦ ਨਮਨੂਾ ਹਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿੋ ਸਕੇ (ਭਾਵ, 10-15 ਕਮੁੰ  ਦੇ ਅੁੰਦਰ), ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਹਮੂੰਟ ਤੋਂ 

ਪ੍ਹਿਲਾ-ਂਪ੍ਹਿਲਾ ਂਕਨਰਧਾਰਤ ਮਰੀਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੁੰ  ਦੇ ਦਣੇਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

7. ਜਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਪਹੁੁੰਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਸ਼ੁੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ ਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਦ਼ੁੱਸੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਸਮਾਾਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੁੰਵੇਦਨਸੀਲ ਨਮਨੂਾ ਡਰਾਪ-ਆਫ਼ ਲਈ ਮਲੁਾਕਾਤ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਜ (ਕਨਕਾਸੀ) ਦਾ ਕਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਨਸਾਨਿ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ [x]। 

[ ] ਫਰ ੀਕਲ ੀ ਨਮੂਨਾ    1-6 ਿਰਣਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। [ ] ਨਸਿੁੰਦੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ     2-6 ਿਰਣਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਨ-ਸਾਈ  ਇਕ਼ੁੱਤਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕ਼ੁੱਤਰ 

ਨਾ ਕਰੋ।  4-7 ਿਰਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੁੰਦੇ। 

ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 

________________________ 
ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:_________________________ 

         ਮੈਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਹਲਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿੈ 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ______________________           ਿਸਤਾਖ਼ਰ___________________________________  


