ਮਰੀਜ਼ ਹਨਰਦੇਸ਼
ਟੱ ਟੀ ਦੇ ਸੈੈੰਪਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਨਰਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਲਿਆਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
•

ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਮਾਲਧਅਮ ਦੇ ਨਾਿ ਸਟਿ ਕਿਚਰ - ਕੈਰੀ ਬਿੇ ਅਰ (ਗੁਿਾਬੀ ਤਰਿ)

•

ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਮਾਲਧਅਮ ਦੇ ਨਾਿ ਓਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ੈਰਾਸਾਈਟ – SAF ਲਿਕਸੇਲਟਵ (ਸਾਿ ਤਰਿ)

•

ਸਾਫ਼ ਵਾਇਿ (ਕੋਈ ਤਰਿ ਨਹੀਂ)

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤਰਿ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿੱ ਟੋ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਤਰਿ ਜ਼ਲਹਰੀਿਾ ਹੈ। ਗਰਲਹਣ ਨਾ ਕਰੋ।

1

ਜੇ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਇਿਟ ਲਵਿੱ ਚ ਲਪ੍ਸਾਬ ਕਰੋ।
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ਤਰਿ ਵਾਿੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ:

ਤਰਿ ਦੇ "ਲਿਿ ਿਾਈਨ" ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਤਿੱ ਕ, 2-3 ਚਿੱ ਮਚ ਸਟਿ

ਪ੍ਾਓ। ਕੈਪ(ਪਾਂ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱ ਸੋ ਅਤੇ ਰਲਾਉਣ ਲਈ
ਹਿਲਾਓ।

ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਾਿੀ ਹੈ:

2

"ਲਿਿ ਿਾਈਨ" ਤਿੱ ਕ ਸਟੁਿ ਪ੍ਾਓ। ਕੈਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱ ਸੋ।
ਪਲਾਸਹਟਕ ਰੈਪ
ਟਾਇਿਟ ਸੀਟ ਚੁਿੱ ਕੋ। ਪ੍ਿਾਸਲਟਕ ਰੈਪ੍ ਦੀ ਸ਼ੀਟ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਸਰਨ ਰੈਪ੍ ™)
ਨੂੰ ਟਾਇਿਟ ਬਾਉਿ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਰਿੱ ਿੋ, ਲਜਸਦੇ ਮਿੱ ਧ ਲਵਿੱ ਚ ਥੋੜਹੀ ਲਜਹੀ ਿਟਕ
ਹੋਵੇ। ਟਾਇਿਟ ਸੀਟ ਹੇਠਾਂ ਰਿੱ ਿੋ। ਪ੍ਿਾਸਲਟਕ ਦੀ ਰੈਪ੍ ਤੇ ਟਿੱ ਟੀ ਕਰੋ।

ਜਾਂ
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ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਿ ਧੋਵ।ੋ

ਹਰੇਕ ਕੂੰ ਟੇਨਰ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਲਮਤੀ ਜਾਂ ਲਸਹਤ ਕਾਰਡ
ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਲਮਤੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਗਰਲਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਿੋ। ਕੂੰ ਟੇਨਰ(ਰਾਂ)

3 ਜਾਂ ਲਿਰ, ਇਿੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਬਾਉਿ ਜਾਂ ਲਨਰਜੀਵ ਬੈਡਪ੍ੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲਪ੍ਸਾਬ

ਨੂੰ ਪ੍ਿਾਸਲਟਕ ਬੈਗ(ਗਾਂ) ਲਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਸੀਿ ਕਰੋ।

ਜਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮਨੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਨਾ ਲਦਓ।

.
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ਕੈਪ੍ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿੱ ਟੀ ਦੇ ਿਨੀ ਜਾਂ
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ਸੂੰ ਗਰਲਹ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਕੂੰ ਟੇਨਰ(ਰਾਂ) ਨੂੰ ਿੈ ਬਰ
ੋ ਟ
ੇ ੀਰ

ਪ੍ਤਿੇ /ਲਚਿੱ ਟੇ (ਿੇ ਸਦਾਰ) ਿੇਤਰਾਂ (ਜੇ ਮੌਜਦ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਕੂੰ ਟੇਨਰ(ਰਾਂ)

ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਲਿਆਓ। ਦੇਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ

ਨੋਟ: ਸਟਿ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਲਮੂੰ ਟਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਟਿ ਨੂੰ

ਜਾਂਦੇ, ਿਲਰਿੱ ਜ ਲਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਲਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ। ਕੂੰ ਟੇਨਰ(ਰਾਂ) ਨੂੰ ਲਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ।

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਨਮਨੇ ਿੈ ਬੋਰੇਟੀਰ ਲਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ

ਕੂੰ ਟੇਨਰ(ਰਾਂ) ਲਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ।
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