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ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂ

ਥੱੁਕ - ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਜਾਂ ਟੀ.ਬੀ./ਏ.ਐਫ.ਬੀ. 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੇ ਹੇਠਾਂ [x] ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਂਜਾਚਂ (ਜਾਂਚਾਂ) ਲਈ ਥੁੱਕ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇਅਰਥਪੂਰਣ ਨਤੀਜ ੇਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 
 

[  ] ਸੀ ਅਤ ੇਐਸ ਜਾਚਂ 

[  ] ਟੀ.ਬੀ./ਏ.ਐਫ.ਬੀ. ਜਾਂਚ ਥੁੱਕ ਦ ੇਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ: _____________ 
 

 

 
ਇਕਤੱਰ ਕਰਨਾ  

1. ਸਵੇਰ-ੇਸਵੇਰ ੇਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦ ੇਥੁੱਕ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਲੈਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਦਨ ਦ ੇਦਜੂੇ ਸਿਮਆਂ 
'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। 

2. ਗਿਹਰਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ� ਥੁੱਕ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੰਘੋ।   ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ "ਸੀ 
ਅਤੇ ਐਸ" ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਥੁੱਕ ਿਦਓ।  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਦਹੁਰਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਿਮ.ਲੀ. ਥੁੱਕ ਨਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇ। 
ਨੋਟ: ਥੁੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਲਾਰ ਨਹੀ ਂਹੁਦੰਾ ਹੈ - ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਖੰਘਣ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਕੇਵਲ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਥੁੱਕਣਾ ਚਗੰਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀ ਂ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। 

3. ਡੱਬੀ ਦ ੇਢੱਕਣ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ 
 

ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ  

1. ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ। 

ਪੈਕ ਕਰਨਾ  

1. ਡੱਬੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ।  ਪਲਾਸਿਟਕ ਦ ੇ
ਹਰੇਕ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਮਨੂਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਮੜੋ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ 
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਿਰਸਾਅ ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ।  

 

ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਲੈ ਜਾਣਾ 

1. ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦ ੇਉਸ ੇਿਦਨ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ।  ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਰਾਤ ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ੇਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਓ।   ਦੇਰੀ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ� 
ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੰੂ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦ ੇਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 


