
  
             

    

  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ 
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ8ਾਂ ਸੱੁਕਾਓ। 

15-25 °C 

   

ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ  
        ਤਰਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਓ। 

 

  

  

  
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਟEਾਂਸਪੋਰਟ ਿਟਊਬ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੋਰ ਲਾਈਨ 
ਿਟਊਬ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। 

   

ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 
ਸKਟੀਮੀਟਰ (0.5 ਇੰਚ) ਿਵੱਚ ਸਵੈਬ 
ਪਾਓ। 15 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਨੱਕ ਦੇ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਘੁੰਮਾਓ। 

 

 

 ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੰਗ.ਿਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜGੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਨੋਟ: ਸਵੈ-ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਪ.ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤO ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤO ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ.ਿਹ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

     

 
 

 
 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰ8ਾਂ ਸੁੱਕਾਓ।
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ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ7 
   

ਸੰਯੁਕਤ ਬੁੱ ਕਲ/ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਰੁਾਣਾ ਨ6 ਜ਼ਲ ਸੰਗ9ਿਹ 

   

  

      

ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਨੈਜਲ ਿਕੱਟ ਪEਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ 
ਕਰੋ ਿਕ ਸੰਗEਿਹ ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ 

ਤਰਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਝੱਗ ਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਸੰਗEਿਹ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 

ਲੇਬਲ ਤੇ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਿਫਰ  
ਇਸਨੰੂ ਿਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 

 

ਿਟਊਬ ਦੀ ਕੈਪ ਖੋਲ8ੋ , ਇਸ ਨੰੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 
ਇਕ ਸਮਤਲ ਸਤਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਕੱਟ ਦੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਰੱਖੋ। ਿਟਊਬ ਦੇ 
ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਹੈ। 

 

ਪੈਕੇਜ ਿਵੱਚU ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਵੈਬ 
ਨੰੂ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਸਕੋਰ 
ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਿਪੱਨਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਸੰਗEਿਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈਬ ਦੇ ਅਚਾਨਕ 
ਟੁੱਟਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਗੰਦਗੀ ਤU ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ 
ਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤU ਪਿਹਲਾਂ ਸਵੈਬ ਤੁਹਾਡੇ 

ਹੱਥ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਤਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ
ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਗੰਦੀ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਿਕੱਟ ਵਰਤੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: 
ਸੰਗEਿਹ ਤU ਪਿਹਲਾਂ ਸਵੈਬ ਅਗਾਮੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ-ਿਗੱਲੇ 

ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਨਾ ਕਰੋ। 
 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਅਤ ੇਹੇਠਲੇ ਮਸੂਿੜਆ ਂਦ ੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਸਵਾਬ ਨੰੂ ਪਾਓ ਅਤ ੇਸਵਾਬ ਨੰੂ 3 

ਵਾਰ ਘੁੰ ਮਾਓ ਤ? ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨBਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ ੇਿਕ ਸਵਾਬ ਨਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ 

ਦੁਹਰਾਓ. 

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫਟ ਨੰੂ ਤੋੜੋ ਅਤੇ 
ਸਵੈਬ ਨੰੂ  ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਤਰਲ ਿਵਚ ਤਲ 
ਤਕ ਜਾਣ ਿਦਓ। 

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 



ਤੁਹਾਡ ੇਨਮੂਨ*  ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ4 
 
 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜ"ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੂਨ1  ਵਾਲੀ 
ਿਟਊਬ 'ਤ ੇਕੈਪ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕ ੇਲਗਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ।  

ਆਪਣੀ ਿਕੱਟ ਿਵਚ ਪਾਏ ਗਏ ਬਾਇਓਹਾਜ਼ਰਡ 
ਬੈਗ ਿਵਚ ਨਮੂਨ1  ਦੀ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ  

ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਪ ਲੱਗਾ ਕ ੇਰੱਖ।ੋ  

ਆਪਣੀ ਨਮੂਨ1  ਦੀ ਿਟਊਬ ਦ ੇਨਾਲ  

ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਡ ਰੱਖੋ।   

ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਤG ਬਾਅਦ, 
ਬਾਇਓਹਾਜ਼ਰਡ ਬੈਗ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸੀਲ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਇਹ ਸੁਿਨIਿਚਤ ਕਰੋ 

ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰJ" ਸੀਲ ਹੋਵੇ।  

5      6   7   8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਫੋਲਡ ਕਰੋ 
ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਬਾਇਓਹਾਜ਼ਰਡ ਬੈਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ  

ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਪਾਓ।  

ਬਾਇਓਹਾਜ਼ਰਡ ਬੈਗ ਨੰੂ ਫੋਇਲ ਪਾਉਚ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰੋ।  

ਫੋਇਲ ਪਾਉਚ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਕੱਟ ਬਾਕਸ  

ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।  ਬਾਕਸ 'ਦ ੇਫਲੈਪ" ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।  

    
9 

    10      11   12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਡੱਬੀ ਦੇ ਤਲ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ 

ਟ2ਪਰ-ਪ4ਫ ਸੀਲ ਲਗਾਓ।  
ਪੌਲੀ ਵ:ਾਈਟ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸੀਲ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ  

ਿਕੱਟ ਬਾਕਸ ਰੱਖੋ।  
ਬੈਗ Aਤੇ FedEx  ਿਸਿਪੰਗ ਲੇਬਲ  

ਨੰੂ ਲਗਾਓ।  

ਫੇਡੈਕਸ ਨੰੂ 1-800- GoFedEx  'ਤੇ 

ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨE ਟ: ਤੁਹਾਡੀ 
ਹੋਮ ਕੋਲੇਕਸ਼ਨ ਿਕੱਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਡJੋਪ 

ਬਾਕਸ ਜL FedEx (ਐਫਏਐਸਸੀ) 

ਸਥਾਨL ਤੇ ਨਹP ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
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