
Mga Tagubilin sa Pagkolekta at Paghawak ng Specimen 
PINAGSAMANG BUCCAL/BILATERAL ANTERIOR NASAL COLLECTION

Ang mga sumusunod na tagubilin sa pagkolekta ay inilaan upang matulungan kang kuniin ang iyong bilateral nasal 
sample para sa pagsubok ng COVID-19. Basahin muna nang mabuti ang mga tagubilin, at pagkatapos ay sundin ang bawat 

hakbang upang matiyak ang tumpak na mga resulta.
PAALALA: Dapat ay 16 taong gulang ka o higit pa upang gawin ang sariling pagkolekta ng bilateral nasal sample.

Ang paggamit ng isang salamin ay maaaring makatulong sa iyong pagkolekta.

Maingat na putulin ang 
katawan at hayaang 
mahulog ang swab sa 
ilalim ng tubo papunta 
sa likido.

Hugasan ang iyong mga kamay 
ng sabon at tubig at patuyuing 
mabuti..

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa amin sa www.LifeLabs.com/COVIDkit
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Paikutin nang mahigpit ang takip ng 
tubo Mahalaga: Ang mga tumutulong 
ispesimen ay tatanggihan para sa mga 
kadahilanan ng kaligtasan at kalidad.

Imbakin ang tubo sa room 
temperature at sundin ang mga 
tagubilin sa pagbabalot ng iyong 

sample.

Alisin ang swab mula sa pakete 
at hawakan ang swab upang 
maipit ito sa nakamarkang 

linya. Pipigilan nito ang 
aksidenteng pagkaputol ng 

swab habang nangongolekta.

Upang maiwasan ang 
kontaminasyon, siguruhin na ang 
swab ay hindi dumikit sa iyong 

kamay o sa anumang ibabaw bago 
ang pagkolekta.

Kapag nakontamina, gumamit ng 
bagong kit.

Mahalaga: HUWAG basain ang 
swab bago ang pagkolekta

Ipasok ang swab sa 
pagitan ng pisngi at 

ibabang mga gilagid sa 
isang gilid at paikutin ang 
swab ng 3 beses upang 
matiyak na mabasa ang 
swab. Ulitin sa kabilang 

bahagi. 

Gamit ang parehong 
swab, ulitin para sa 

kabilang butas ng ilong. 
Paikutin ang swab ng 

karagdagang 15 
segundo

Hawakan ang dalawang dulo 
ng balot ng swab at dahan-

dahang alisin ang balot 
upang lumabas ang hawakan 

ng swab. Huwag alisin ang 
buong balot ng swab

Kunin ang Bilateral Anterior 
Nasal Collection Kit. Siguruhin na 
ang tubong pangkolekta ay may 
lamang likido at na hindi maulap 

ang itsura ng likido.

Hugasan ang iyong 
mga kamay ng sabon 
at tubig at patuyuing 

mabuti.

Buksan ang takip ng tubo, 
patayuin ito sa isang patag na 

ibabaw o sa itinakdang lugar sa 
kit. Iwasang matapon ang laman 

ng tubo.

Agad na ipasok ang swab sa 
tubo upang ang marka sa 
swab ay kapantay ng itaas 

na dulo ng tubo

15-25°C
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Itapon ang pinutol na 
bahagi ng swab sa isang 
karaniwang basurahan.
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Isulat ang iyong buong 
pangalan, petsa ng 

kapanganakan at ang petsa 
at oras ng pagkolekta sa 

etiketa at idikit ito sa tubo.
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Ipasok ang swab ng 1 cm (0.5 in) sa loob 
ng  unang butas ng ilong. Paikutin ang 

swab nang matatag sa mga gilid ng loob 
ng ilong ng 15 segundo.
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Mga tagubilin para sa 
pagpapakete ng iyong sample 
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Siguruhin na ang takip sa  Ipasok ang hinigpitang sample Ipasok ang absorbent 
Kapag naipasok na, 
maingat na selyuhan  

Iyong sample tube ay tube sa loob ng biohazard bag pad sa loob ng bag kasama ang biohazard bag at 
nakasara nang mahigpit. na kasama sa iyong kit. ang iyong sample tube. siguruhing ito ay lubos 

   na naselyuhan. 
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Itupi ang iyong papel Ipasok ang Ipasok ang foil pouch Isara ang mga flap 
na rekwisisyon at ilagay biohazard bag sa Sa iyong kit box. ng kahon. 
Ito sa panlabas na bulsa loob ng foil pouch   

ng biohazard bag. At selyuhan ito.   

9 10   11 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idikit ang tamper-proof Ipasok ang buong kit box Idikit ang FedEx 
Makipag-ugnayan sa 

FedEx para sa pag-pickup 
na selyo sa ilalim ng sa poly white bag at shipping label  sa 1-800-GoFedEx. Paalala: 

harapang gilid ng kahon. selyuhan. sa bag. Ang iyong home collection  
   kit ay hindi pwedeng i-drop  
   off sa mga lokasyong drop 
   box o FedEx (FASC).  
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