
  
             

    

  ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ ੋਅਤੇ 

ਚੰਗੀ ਤਰ89 ਸੁੱ ਕਾਓ। 
ਕਮਰ ੇਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰ,ੋ 

ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਮੂਨF  ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਨਰਦੇI9 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

15-25 °C 

   

ਸਵੈਬ ਨੰੂ IੀIੀ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ  

ਤਰਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਓ।  

 

 

  

  

  
ਿਧਆਨ ਨਾਲ Iੈਫਟ ਨੰੂ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਸਵੈਬ ਨੰੂ 

IੀIੀ ਦੇ ਤਰਲ ਿਵਚ ਤਲ ਤਕ ਜਾਣ ਿਦਓ 

ਵੈਬ ਨੰੂ IੀIੀ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਤਰਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ 

ਿਦਓ।  

 

ਇਕੋ ਸਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੀ ਨਾਸ9 

ਲਈ ਦੁਹਰਾਓ। ਵਾਧੂ 15 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਸਵੈਬ 

ਨੰੂ ਘੰੁਮਾਓ। 

ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਟT9ਸਪੋਰਟ ਿਟਊਬ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖ ੋਤ9 ਜ ੋਸਕੋਰ ਲਾਈਨ ਿਟਊਬ ਦੇ 

ਉਪਰਲੇ ਿਕਨਾਰ ੇਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵ।ੇ 

   

ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸWਟੀਮੀਟਰ 

(0.5 ਇੰਚ) ਿਵੱਚ ਸਵੈਬ ਪਾਓ। 15 ਸਿਕੰਟ9 

ਲਈ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੇ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਘੰੁਮਾਓ। 

 

 ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੰਗ.ਿਹ ਿਨਰਦੇ23 ਦਾ ਉਦੇ2 ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨJ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ3 ਿਨਰਦੇ23 ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜQ,ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਨ" ਟ: ਸਵੈ-ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨJ  ਨੰੂ ਪ.ਦਰ2ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ3 ਇਸਤ[ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

2ੀ2ੇ ਦੀ ਵਰਤ[ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ.ਿਹ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

     

 
 

 
 

 
 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ  

ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ89 ਸੁੱ ਕਾਓ।. 
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ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ7 
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आपके नमूने की पैकेज िंग के लिए लनर्देश 

1 2 3 4

  िंचें कक आपके नमून ेव िी ट्यबू पर 

कैप कसकर िग य  गय   

है।  

आपकी ककट में प ए   न ेव िे 

ब योह ज़र्ड बगै में नमूने व िी ट्यूब  

सुरलित रूप से कैप िग  कर रखें।  

अपनी सैंपि ट्यबू के  

 स थ बैग में शोषक पैर् 

 रखें।  

एक ब र रख े  न ेके ब र्द, ध्य न से 

ब योह ज़र्ड बगै को सीि करें, और 

यह सुलनलित करें कक यह पूरी तरह 

से सीि हो। 

5 6 7 8 

आपके क ग  को आवश्यकत  अनुस र 

मोड़ें और इसे ब योह ज़र्ड  

बैग की ब हरी  ेब में र् िें।  

 ब योह  र्ड बगै को फॉइि प उच में रखें 

और इसे सीि करें।  

   फॉइि प उच को अपन े ककट बॉक्स 

    में रखें।    बॉक्स पर फ्िैप को बिंर्द करें।  

. 

9 10 11 12

बॉक्स के लनचिे अगिे लहस्से पर टैम्पर 

प्रूफ सीि को िग एिं।  

पूरे ककट बॉक्स को पॉिी 

 व्ह इट बैग और सीि में रखें।  

बैग पर FedEx  लशजपिंग िेबि 

िग एिं।  

1-800-GoFedExपर लपकअप के लिए

FedEx से सिंपकड करें। नोट: आपके होम

किेक्शन ककट को ड्रॉप बॉक्स य 

FedEx(एफएएससी) स्थ नों पर नहीं छोड़  

   सकत  ह।ै 

: 

. 

www.LifeLabs.com/COVIDkit
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