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تهدف تعليمات الجمع التالية إىل مساعدتك عىل جمع عينة فتحَتي األنف 

األماميتين/الفم مًعا من أجل اختبار كوفيد-19 خالل موعد جمع العينة االفتراضي الخاص 

بك. قبل موعد اإلشراف عىل جمع العينة، يرجى قراءة التعليمات بعناية.

أمسك طرفي الغالف المحيط 

بالمسحة المغلفة وانزع الغالف 

ألسفل ببطء لكشف عصا 

المسحة. ال تنزع غالف المسحة 

بالكامل.

تخلص من الجزء العلوي من العصا في 

القمامة العادية.

أدِخل المسحة بين الخد واللثة السفلية عىل أحد 

الجوانب وقم بتدوير المسحة 3 مرات لضمان تبليلها.

كرّر العملية عىل الجانب اآلخر.

أحكم غلق غطاء األنبوب

مهم: سيتم رفض العينات التي بها 
تسريب ألسباب تتعلق بالسالمة والجودة.

اغسل يَدْيك بالماء والصابون 

وجففهما جيًدا.
اتبع التعليمات الموجودة عىل 

العبوة. احفظ األنبوب في الثالجة 

حتى موعد تسليمه.

أخرج المسحة من الغالف 

وأمسكها بحيث يكون ضغطك 

عىل خط العالمة. حيث يمنع هذا 

الكسرَ غير المقصود للمسحة في 

أثناء الجمع.

كرّر ذلك في فتحة األنف األخرى 

باستخدام المسحة نفسها. قم بتدوير 

المسحة مدة 15 ثانية أخرى.

ضع المسحة في الحال في أنبوب 

النقل بحيث يكون خط العالمة موازيًا 

للحافة العلوية لألنبوب.

اكسر العصا بحرص واترك المسحة 

تسقط في قاع القارورة في السائل.   

لتجنب التلوث، تأكد من عدم مالمسة 

المسحة ليدك أو أي سطح قبل عملية الجمع.

وإذا تلوثت، فاستخدم مجموعة أدوات 
جديدة.

مهم: تجنب ترطيب المسحة أو تبليلها سلًفا 
قبل عملية الجمع.

أدِخل المسحة بين الخد واللثة السفلية عىل 

أحد الجوانب وقم بتدوير المسحة 3 مرات 

لضمان تبليلها.

كرّر العملية عىل الجانب اآلخر.

احصل عىل مجموعة أدوات جمع عينة فتحَتي 

األنف األماميتين/الفم. تأكد من أن أنبوب 

الجمع يحتوي عىل سائل وأن السائل ليس 

معكرًا بشكل واضح.

اغسل يَدْيك بالماء والصابون 

وجففهما جيًدا.

اكتب اسمك الكامل وتاريخ 

ميالدك وتاريخ جمع العينة 

ووقته عىل الملصق ثم ألصقه 

عىل األنبوب.

قم بفك غطاء األنبوب، وضعه بحيث يكون 

جانبه األيمن ألعىل عىل سطح مستٍو أو في 

الجزء المخصص له في مجموعة األدوات. 

ال تسكب محتويات األنبوب.

توّقف هنا

1 سم 

كال فتحَتي 

األنف

ثانية 

ثانية 
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تعليمات تغليف العينة

تأكد من أن غطاء أنبوب العينة 

الخاص بك مغلق بإحكام.

قم بطّي الطلب الورقي الخاص بك وَضعه 

في الجيب الخارجي للكيس المخصص 

للمخاطر البيولوجية.

قم بلصق الالصق المضاد للعبث 

عىل الحافة األمامية السفلية 

للصندوق.

ضع صندوق مجموعة األدوات 

بالكامل في الكيس األبيض 

المصنوع من البوليستر وأغلقه.

ضع ملصق شحن FedEx عىل 

الكيس.

ضع الكيس المخصص للمخاطر 

البيولوجية داخل حقيبة من رقائق 

األلومنيوم وأغلقها.

ضع الحقيبة في صندوق مجموعة 

األدوات.

أغلق جوانب الصندوق.

ضع أنبوب العينة محكم الغطاء في 

الكيس المخصص للمخاطر البيولوجية 

الموجود في مجموعة األدوات.

ضع الوسادة الماصة في الكيس مع 

أنبوب العينة.

بمجرد وضعها، أغلق الكيس المخصص 

للمخاطر البيولوجية بعناية، وتأكد من 

غلقه بالكامل.

للحصول عىل خدمة أسرع، خاصة في عطالت نهاية األسبوع، قم 

بتوصيل مجموعة األدوات المغلفة إىل موقع توصيل قريب. 

يمكن العثور عىل الخيارات المتاحة في منطقتك عىل 

-of-collection�www.lifelabs.com/pickup-or-drop-o. يُرجى اتباع 
تعليمات التوصيل الخاصة بمنطقتك. أو بدالً من ذلك، اتصل بـ 

FedEx عىل الرقم 3917-344-855-1  بين الساعة 08:30 إىل 

19:00 بالتوقيت الشرقي القياسي من االثنين إىل الجمعة 

لتحديد موعد تسليم في اليوم التالي.

مهم

12
34

احجز موعًدا لجمع العينة تحت إشرافسجّل مجموعة األدوات هذه عىل
 فني مدرَّب

ملحوظة: سيتم رفض العينات التي تم 
جمعها من دون إشراف. ينبغي أن يكون 

عمرك 16 عاًما أو أكثر لتقوم بجمع العينة 

من فتحَتي األنف/الفم بنفسك.

تعليمات جمع العينات والتعامل معها
جمع عينة فتحَتي األنف األماميتين/الفم مًعا

قد يكون من المفيد استخدام المرآة في أثناء جمع العينة.

LifeLabs.com/COVIDkit لالستفسارات، ُيرجى زيارة
صفحة 1 من 1المستند رقم 40094 اإلصدار 4.0


