
ઉપયોગ માટનેી આ સૂચનાઓ Orient Gene રૅપપડ Covid-19 (ઍન્ટજન) 
સૅલ્ફ-ટસેટ (GCCOV-502a-H7OGE) સાથે જ સંબંનિત છે.

COVID-19 માટ ેતમારો પોતાનો અને અ્ય વયક્તનો ટસેટ કેવી રીતે કરવો અને NHSને પરરણામો  
અંગે જાણ કેવી રીતે કરવી તે આ માગ્ગદર્શિકા સમજાવે છે.

વેલ્ સપિતનાં વૈકલ્પિક ભાષા સંસકરણો અને નવડીયો ડમૅો્સટ્ે્ ્સ gov.uk/covid19-self-
test-help પર ઉપલબિ છે

તમારા ટેસટનાં બધાં પિરરણામો NHSને જણાવો

તમે ટેસટ શરૂ કરો તે પિહેલાં આખી માર્ગદરશશિકા ધ્ાનથી વાંચો.  
તમે અરાઉ જેનો ઉપિ્ોર ક્યો છે તેના કરતાં આ પિરીક્ષણ અલર હોઈ શકે છે.

Orient Gene રૅપપિડ Covid-19 
(ઍન્ટજન) સૅ્્ફ-ટેસટ માટે તમારી 
સટૅપિ-બા્-સટૅપિ રાઇડ



32 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

ટેસટ કરાવવા પવશે સલાહ
તમને સિાયતા કરવા માટ ેસમગ્ર માગ્ગદર્શિકામાં ઉપયોગી રટપસ, સલાિ અને ચેતવણીનાં ખાનાંઓ છે. 
આ સૂચનાઓનું કાળજીપૂવ્ગક સટપૅ-બાય-સટપૅ પાલન કરવાથી તમને નવશ્વસનીય પરરણામ મળવાની 
સંભાવનામાં વિારે રિે્ે.

સામા્્ માર્ગદશ્ગન અને ચેતવણીઓ
• જો તમને સવૅબબશિગ દરનમયાન નાકમાંથી લોિી નીકળે તો કૃપા કરીને સવૅબબશિગ અટકાવી દો.  

સવૅબનો ટસેટ કરી ્કા્ે નપિ.
• આ પ્રૉડ્ટને કુદરતી રબર લેટે્ સ વડ ેબનાવવામાં આવી નથી, પરંતુ છેવાડાના વપરા્કતા્ગને 

રડનલવર કયા્ગ મુજબ પ્રૉડ્ટમાં કુદરતી રબર લેટે્ સની િાજરી કે તેના અં્ો િોવાની ્ક્યતાને 
સંપૂણ્ગપણે નકારી ્કાય નપિ.

• ટસેટ રકટ બાળકોની પિોંચથી દૂર રાખો.
• ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ િોલડરને બાદ કરતાં રકટના બિા ઘટકો એક વખતના ઉપયોગની વસતુઓ છે. 

ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ િોલડરને બાદ કરતાં સવૅબ્ઝ અથવા ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ્ઝ જેવા રકટના કોઈ પણ 
વપરાયેલા ઘટકોનો ્ફરીથી ઉપિ્ોર કરશો નપહ.

• રકટનાં અલગ-અલગ બરૉ્સમાંથી ઘટકોને પમકસ કરશો નપહ. માત્ર આ રકટમાં પૂરા પાડલેા રકટના 
ઘટકોનો જ ઉપયોગ કરો.

• ટસેટ કૅસેટ ઘરમાં સ્ફાઈ માટનેાં ઉતપાદો (ખાસ કરીને બલીચ)ના સંપક્કમાં આવેલ િોય તો તેનો 
ઉપિ્ોર કરશો નપહ, કારણ કે તેનાથી ખોટંુ પરરણામ મળી ્કે છે.

• સીિા સૂય્ગપ્કા્માં ટસેટ કર્ો નપહ, કારણ કે આનાથી ખોટંુ પરરણામ મળી ્કે છે.
• આ રકટસ માત્ર માણસો માટ ેજ બનાવવામાં આવી છે.
• ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ િોલડરનો પનકાલ કર્ો નપહ, તેનો બિા ટસેટસ માટ ે્ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં 

આવે છે.

COVID-19 જેમને હો્ એવા 3માંથી 1 લોકોને ખબર 
હોતી નથી કે તેમને આ રોર છે.
પનયનમત સૅલ્ફ-ટસેટથી આપણે ્ેફલાવો િીમો કરી ્કીએ છીએ અને આપણાં કુટંુબો અને 
સમાજોમાં સૌથી વધુ કમજોર લોકોનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરી ્કીએ છીએ.

તમારી સટેપિ-બા્-સટેપિ માર્ગદરશશિકા 
સૂચનાઓ વાંચો અને યોગય ક્રમમાં પગલાંઓને અનુસરો. પ્તયેક ટસેટ સેટ 
અપ કરવામાં લગભગ 15 નમપનટ લાગ્ે અને પરરણામો વધુ 15 નમપનટ 
બાદ તૈયાર િ્ે.

આ પુલસતકાની પવષ્વસ્ુ

 પવભાર શીષ્ગક પિાન

1 તમારા ટસેટનો નવસતાર તૈયાર કરો   6

 તમારી ટસેટ રકટની સામગ્રી ચકાસો   7

2  તમારં ટસેટ સેટ અપ કરો   8

3  તમારો સવૅબ સામપલ લો    10

 કોઈ અ્ય માટ ેટસેટ કરવો   11

4  સવૅબ નમૂના પર પ્રક્રયા કરો    12

5  તમારં પરરણામ વાંચો   14

6  તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરો   15

7  તમારાં પરરણામનો ્ો અથ્ગ છે   16

8  ટસેટનો દેખાવ    17

9  તમારી ટસેટ રકટનો સુરક્ક્ષત રીતે પનકાલ કરો  17

 તમારા ટસેટનાં પરરણામોની નોંિ બનાવો   18

તમારે શું કરવાનું છે

• ટસેટ રકટનો ઓરડાના સામા્ય તાપમાને અથવા ઠંડી સૂકી જગયાએ (2°Cથી 30°C)  
સંગ્રિ કરો.

• તેને સીિા સૂય્ગપ્કા્માં મૂક્ો નપિ અથવા ફ્ી્ઝરમાં સંગ્રિ કર્ો નપિ.

• રકટનો ઉપયોગ રૂમના તાપમાને (15°Cથી 30°C) કરવો જોઈએ. જો રકટનો સંગ્રિ  
15°Cથી ઓછા તાપમાનવાળી જગયાએ કરવામાં આવયો િોય તો તેનો ઉપયોગ કરતાં  
પિેલાં 30 નમપનટ માટ ેતેને ઓરડાના સામા્ય તાપમાને મૂકી રાખો.

સલાહ

15 
પમપનટનો 
સેટ અપિ 



જો તમને અથવા તમારા બાળક/બાળકોને કોરોનાવાઇરસનાં (COVID-19) લક્ષણો િોય અથવા 
કોરોનાવાઇરસનો (COVID-19) ચેપ લાગયો િોય તો કૃપા કરીને ઑનલાઈન NHSના પનદદે્ો 
જુઓ: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

જો તમને અથવા તમારાં બાળક/બાળકોને કોરોનાવાઇરસનાં (COVID-19) લક્ષણો િોય અને 
પરરકસથનત વિારે બગડ ેતો અથવા તમને/તમારા બાળકને/બાળકોને 7 રદવસો બાદ સારં ન થાય 
તો NHS 111 ઑનલાઇન સેવા પર જાઓ: 111.nhs.uk. જો તમારી પાસે ઇ્ટરનેટની સુનવિા 
ન િોય તો કરૉલ કરો NHS 111. તબીબી કટોકટી માટ ેડાયલ કરો 999.

જો તમને ચચશિતા થતી હો્ તો મદદ મેળવવામાં મોડંુ કરશો નપહ. તમને પિોતાને વધારે ખબર 
હો્ છે.

સલાહ

54 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

શા માટે તમારે સૅ્્ફ-ટેસટ કરવો જોઈએ
આ રૅપપડ COVID-19 (ઍન્ટજન) સૅલ્ફ-ટસેટ રકટ એ તમે ચેપગ્રસત થયા છો કે કેમ તે તપાસવા માટનેો 
એક સવૅબ ટસેટ છે. તે એવા લોકો માટ ેછે જેઓને લક્ષણો િોય તેમજ એવા લોકો જેમને લક્ષણો ન 
િોય. જોકે, તમારા માટ ેકયા પ્કારનો ટસેટ યોગય છે તે ચેક કરવા માટ ેતમારે રાષ્ટીય પનદદે્ોનું પાલન 
કરવું જોઈએ. 

જો COVID-19 માટે તમારો ટેસટ પિૉપિરટવ આવે તો:
• તમારે રોગનો ્ેફલાવો મયા્ગરદત કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ, તમારે અને તમારા ઘરના લોકોએ 

િાલના સરકારી પનદદે્ોનું પાલન કરવું જોઈએ: nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/self-isolation-and-treatment/ 

• તમારાં લક્ષણો ્રૂ થયાં તે અગાઉ છેલલા 48 કલાકમાં અથવા જો કોઈ લક્ષણો િાજર ન િોય 
તો પરૉન્ઝરટવ ટસેટ પરરણામ આવયાના રદવસથી તમે જેઓની સાથે ઘપનષ્ઠ સંપક્કમાં આવયા િો 
એવા લોકો અને જે સથળોની મુલાકાત લીિી િોય તે અંગે લોકોને જાણ કરો અને સંભનવત 
COVID-19 ચેપ માટ ેટસેટ કરાવવાનું કિો. િંમે્ાં સથાપનક અને રાષ્ટીય પનદદે્ોનું પાલન કરો.

જો તમારો COVID-19 માટેનો ટેસટ નૅરેરટવ આવે તો
એ ્ક્ય છે કે ટસેટ કરવામાં આવયો િોય તે સમયે તમે ચેપગ્રસત ન િો. જોકે, નૅગેરટવ ટસેટ પરરણામથી 
એવી કોઈ ખાતરી મળતી નથી કે તમને કોરોનાવાઇરસ નથી. તમારે સરકારી પનદદે્ોનું પાલન કરવાનું 
ચાલુ રાખવું જોઈએ.

આ ટેસટ પવશે

આ ટેસટ કોના માટે ્ોગ્ છે

વધારાની સહા્તા કાંથી મેળવવી
સૅલ્ફ-ટસેટ માટ ેવધુ માપિતી આ લલશિક પરથી મેળવો: gov.uk/covid19-self-test-help

ટેસટ કેટલી વખત કરવો
તમારે કેટલી વખત ટસેટ કરવો જોઈએ તેમાં તમારા સંજોગો અને િાલના રાષ્ટીય અને સથાપનક 
પનદદે્ોના આિારે ્ેફર્ફારો થઈ ્કે છે.

• દૃનટિની નબળાઈ િરાવતા લોકો િજીયે અમારી ટસેટ રકટસનો ઉપયોગ કરી ્કે છે, પરંતુ તેઓને 
સિાયતાની જરૂર પડી ્કે છે. 

• જેઓને નાકમાંથી ર્તસ્ાવ થવાનું જોખમ િોય અથવા જેઓએ છેલલા 6 મપિનામાં ચિેરા કે 
માથાની ઈજા માટ ે્સ્ત્રરક્રયા કરાવી િોય એવા લોકો માટ ેઆ ટસેટ યોગય નથી.

18 વષ્ગથી વધુ 
ઉંમરના પુખત લોકો
સૅલ્ફ-ટસેટ અને રરપોટ્ક , 
જરૂર જણાય તો મદદ 
સાથે.

12થી 17 વષ્ગના 
રકશોરો
સૅલ્ફ-ટસેટ કરો અને પુખત 
વયક્તના પનરીક્ષણ સાથે 
રરપોટ્ક  કરો. જરૂર પડ ેતો 
પુખત વયક્ત ટસેટ કરી ્કે છે.

12 વષ્ગથી ઓછી  
ઉંમરનાં બાળકોને
12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરનાં 
બાળકોનો ટસેટ કોઈ પુખત વયક્ત 
દ્ારા કરવામાં આવવો જોઈએ. 
જો તમને બાળકનો ટસેટ કરવામાં 
આતમનવશ્વાસ જણાતો ન િોય 
તો આ ટસેટ કર્ો નપિ. જો 
બાળકને દખુાવો થાય તો ટસેટ 
ચાલુ રાખ્ો નપિ.



કશુંક નુકસાન પિામ્ ું હો્, ્ૂટી ર્ું હો્ કે ગુમ થ્ું હો્ તો શું કરવું
જો તમને કંઈ પણ નુકસાન પામેલું, તૂટલેું કે ખૂટતું જણાય તો કૃપા કરીને આ ટસેટ રકટનો 
ઉપયોગ કર્ો નપિ. તમે અમારા ગ્રાિક સંપક્ક  કે્દ્રને કરૉલ કરીને અભભપ્ાય આપી ્કો છો. 
લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સુિી ખુલલી રિે છે.

કરૉલ કરો: 119 (મોબાઇલ અને લૅ્ડલાઇનમાંથી મ્ફત).
અમે 200 ભારાઓમાં તેમજ ક્રિરટ્ સાઇન લૅક્ગવજમાં પણ સિાયતા આપીએ છીએ. 

જો તમને કોઈ સાિન દ્ારા નુકસાન થયું િોય તો તે અંગે જાણ કરવાથી અ્યોને મદદ મળી  
્કે તો કૃપા કરીને આ લલશિક પર જાઓ: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

સલાહ

1. તમારા ટેસટનો પવસતાર તૈ્ાર કરો

76 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

તમારી રકટની સામગ્ી ચેક કરો

 1 આ સૂચના માગ્ગદર્શિકા કાળજીપૂવ્ગક વાંચો.  
જો તમને વધુ સિાયતા જોઈતી િોય તો  
તમે ઑનલાઇન પણ સવૅબ ટસેટનો નવડીયો  
જોઈ ્કો છો: gov.uk/guidance/
covid-19-self-test-help

ટસેટ ્રૂ કરતાં પિેલાં તરત સપાટ સપાટીને ખાલી 
કરો, સવચછ કરો અને કોરી કરો, જેથી તેના પર 
ટસેટ રકટ મૂકી ્કાય. ટસેટને પ્દૂનરત થતો ટાળવા 
માટ ેઆમ કરવામાં આવે છે.

સાબુ અને ગરમ પાણી અથવા િૅ્ડ 
સૅપનટાઇ્ઝરનો ઉપયોગ કરીને 20 સેકંડ માટ ે
તમારા િાથ બરાબર ધુઓ. 
જો તમે એકથી વધુ વયક્તનો ટસેટ કરી રહ્ા િો 
અથવા વરૉઇડ ટસેટ ્ફરીથી કરી રહ્ા િો તો પ્તયેક 
ટસેટની વચચે સપાટી અને તમારા િાથ ્ફરીથી 
ધુઓ. ટસેટને પ્દૂનરત થતો ટાળવા માટે આમ 
કરવામાં આવે છે.

2 

3 

4 તમારા ટસેટ બરૉ્સમાં તમારી પાસે નીચેની વસતુઓ િોવી જોઈએ:તમારે જોઈશે: 

• ઘરડયાળ કે ્લરૉક જેવું ટાઇમર

• રટશયૂ

• અરીસો

• સર્ેફસ ્લીનર

• િૅ્ડ સૅપનટાઇ્ઝર અથવા સાબુ અને ગરમ પાણીની સુનવિા

સીલ કરેલા રૅપરમાં 
જંતુમુ્ત સવૅબ (x7) 

સીલ કરેલા પાઉચમાં  
ટસેટ કૅ સેટ (x7) ન્ઝપલરૉક બૅગ (x7) 

કચરાની બૅગ તરીકે ઉપયોગ કરો

20
સેકંડ

બ્ફર સાથે ઍ્સટ્ે્ ્ન 
ટ્ૂબ (x7)

નો્ઝલ કૅપ (x7) ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ િોલડર  
(x1 ્ફરીથી ઉપયોગ કરી ્કાય તેવું) 

(્ફેંકી દે્ો નપિ)



98 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

2. તમારં ટેસટ સેટ અપિ કરો

ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબની સીલ ર્ફલમ પર બચકંુ 
ભર્ો નપિ. ઍ્સટ્ે્ ્ન બ્ફરને તમારી 
તવચાના સંપક્કમાં આવતી અટકાવો.

ચેતવણી

20
સેકંડ

સવૅબનું િૅ્ડલ

સવૅબની ટોચ6 

9 

5 8 

સીલ કરેલા રૅપરમાં જંતુમુ્ત સવૅબ ્ોિો. 
સવૅબની નરમ, રે્મી ટોચ ઓળખો.

નાક ખંખે્ા્ગ બાદ સાબુ અને પાણી અથવા િૅ્ડ 
સૅપનટાઇ્ઝરનો ઉપયોગ કરીને 20 સેકંડ માટ ે
તમારા હાથ બરાબર ધુઓ. ટસેટને પ્દૂનરત  
થતો ટાળવા માટ ેઆમ કરવામાં આવે છે.
જો તમે બાળક/આક્રિત વયક્તને તેમનું નાક 
ખંખેરવામાં મદદ કરો તો, તમારે બંનેએ 20 સેકંડ 
માટ ેપૂરેપૂરા હાથ ધોવાના રહેશે અથવા િે્ડ 
સૅપનટાઇ્ઝરનો ઉપયોગ કરવાનો રિે્ે.

ટ્ૂબને તમારા ચિેરાથી દૂર રાખીને િળવેથી 
ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ પરની સીલલશિગ ર્ફલમ છોલી 
કાઢો, જેથી કોઈ પણ પ્વાિી ઢોળાતું ટાળી ્કાય.

7 હળવેથી રટશયૂમાં તમારા નાકને ખંખેરો અને 
તમારા ઘરની સામા્ય કચરાપેટીમાં રટશયૂને ્ફેંકી 
દો. આ એટલા માટ ેછે, જેથી તમે વિારાની  
લીંટ દૂર કરી ્કો.
જો તમે બાળક/આક્રિત વયક્તનો ટસેટ કરી  
રહ્ા િો તો જરૂર પડ ેતે પ્માણે તેને પોતાનું  
નાક ખંખેરવામાં મદદ કરો.

બ્ફર િરાવતી ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબને ઍ્સટ્ે્ ્ન 
ટ્ૂબ િોલડરમાં મૂકો. 

ચેતવણી

તમારા િાથ વડ ેક્યારેય સવૅબની રે્મી 
ટોચને અડ્ો નપિ અથવા કોઈ પણ 
સપાટીઓને અડ્ો નપિ.

10 સવૅબ પૅકેજ ્ફાડો અને િળવેથી સવૅબ  
બિાર કાઢો.

ઍ્સટ્ે્ ્ન બ્ફરમાં પપ્્ઝવદેરટવ્ઝ િોય છે, 
જેનાથી કેટલાક લોકોમાં ઍલરજશિક 
પ્નતરક્રયા થઈ ્કે છે. જો આ દ્રાવણ 
તવચા કે આંખના સંપક્કમાં આવે તો પુષકળ 
પાણી વડ ેધુઓ. જો તવચામાં ચચરાટ થાય 
તો તબીબી સારવાર લો.

ચેતવણી



જો 12 વષ્ગથી ઓછી ઉંમરના બાળક અથવા જેને મદદની જરૂર હો્ એવી વ્લકતનો ટેસટ કરતા 
હો તો પિાન 11 પિરનાં પિરલાંઓને અનુસરો.

x 5

x 5

પિોતાનો ટેસટ કરવો

10 

11 બીજંુ નસકોરં
એ જ સવૅબનો ઉપયોગ કરો, સવૅબની રે્મી ટોચને 
બીજા નસકોરાની (આ્રે 2.5 સેમી) અંદર મૂકો, 
ખાતરી કરો કે સવૅબની રે્મી ટોચ બીજા નસકોરાની 
2.5 સેમી અંદર મૂકાયેલ િોય. 

વ્ુ્ગળાકાર રપતમાં તમારા નસકોરાની અંદરના ભાગ 
્ફરતે 5 વખત સવૅબ િળવેથી ્ેફરવો. સવૅબની રે્મી 
ટોચ અને નસકોરાની અંદરના ભાગની વચચે સારો 
સંપક્ક  િોય તેની ખાતરી કરો.

પ્રથમ નસકોરં
સવૅબની રે્મી ટોચને એક નસકોરાની (આ્રે 2.5 
સેમી) અંદર મૂકો, ખાતરીકરો કે સવૅબની રે્મી ટોચ 
પ્થમ નસકોરાની 2.5 સેમી અંદર મૂકાયેલ િોય.

વ્ુ્ગળાકાર રપતમાં તમારા નસકોરાની અંદરના ભાગ 
્ફરતે 5 વખત સવૅબ િળવેથી ્ેફરવો. સવૅબની રે્મી 
ટોચ અને નસકોરાની અંદરના ભાગની વચચે સારો 
સંપક્ક  િોય તેની ખાતરી કરો.

કોઈ બળ કરવું જરૂરી નથી અને તમારે તમારા 
નસકોરામાં અંદર દૂર સુિી િકેલવાની જરૂર નથી.

બીજંુ નસકોરં
એ જ સવૅબનો ઉપયોગ કરો, સવૅબની રે્મી 
ટોચને તમે જેનો ટસેટ કરી રહ્ા િો તે બાળક/
વયક્તના અ્ય નસકોરાની બરાબર અંદર મૂકો.

તેમના નસકોરાની અંદર 5 વખત રોળાકાર 
રપતમાં િળવેથી સવૅબને લૂછી લો, ખાતરી કરો  
કે સવૅબની રે્મી ટોચ અને બીજા નસકોરાની 
અંદરના ભાગ વચચે સારો સંપક્ક  થયેલો િોય.

x 5

x 5

પ્રથમ નસકોરં
સવૅબની રે્મી ટોચને તમે જેનો ટસેટ કરી રહ્ા  
િો તે બાળક/વયક્તના એક નસકોરાની બરાબર 
અંદર મૂકો. 

વ્ુ્ગળાકાર રપતમાં તેઓના નાકની અંદરના ભાગ  
્ફરતે 5 વખત સવૅબ િળવેથી ્ેફરવો. કોઈ બળની 
જરૂર નથી અને તમારે નસકોરામાં છેક અંદર સુિી 
િકેલવાની જરૂર નથી, ખાતરી કરો કે સવૅબની 
રે્મી ટોચ અને પ્થમ નસકોરાની અંદરના 
ભાગની વચચે સારો એવો સંપક્ક  થાય.

10

11

1110 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

3. તમારો સવૅબ સામપિલ લો

કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે નાકનાં બિાં છંૂદણાંઓ અથવા સમાન ઘરેણાંઓ સવૅબબશિગ પૂવદે દૂર કરવામાં આવે.

કોઈ અ્્ માટે ટેસટ કરવો

12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનું ટસેટ કોઈ પુખત વયક્ત દ્ારા કરવામાં આવવું જોઈએ.  
જેને સિાયતાની જરૂર િોય એવા બાળકને અથવા વયક્તને કેવી રીતે તૈયાર કરવા અને ટસેટ  
કરવો તે અંગે નીચેના પનદદે્ોનું પાલન કરો. તમે આ લલશિક પર ડમૅો નવડીયો જોઈ ્કો છો:  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
જો તમે બાળકનો ટસેત કરી રહ્ા િો તો તેઓને ટસેટ રકટ બતાવો અને તમે શું કરવા જઈ રહ્ા છો  
તે નવ્ે તેમની સાથે વાત કરો. જો ્ક્ય િોય તો તેને કોઈના ખોળામાં બેસાડો અથવા કોઈને તેનો 
િાથ પકડવાનું કિો. બાળકને રટશયૂમાં પોતાનું નાક ખંખેરવાનું કિો. બંિ કચરાપેટીમાં રટશયૂ મૂકો.

જો તમને સવૅબબશિગ દરનમયાન નાકમાંથી લોિી નીકળે તો કૃપા કરીને સવૅબબશિગ અટકાવી દો. સવૅબનો ટસેટ કરી ્કા્ે 
નપિ. જો ર્તસ્ાવ ચાલુ રિે તો તમારા ડરૉ્ટર સાથે પરામ્્ગની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ચેતવણી

તમે જેનો સવૅબ લઈ રહ્ા િો એ વયક્તને નાકમાંથી ર્તસ્ાવનો અનુભવ થાય તો કૃપા કરીને સવૅબબશિગ બંિ કરો. 
સવૅબનો ટસેટ કરી ્કા્ે નપિ. જો ર્તસ્ાવ ચાલુ રિે તો તેઓના ડરૉ્ટર સાથે પરામ્્ગની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ચેતવણી

ચેતવણી



4. સવૅબ નમૂના પિર પ્રરરિ્ા કરો

ખાતરી કરો કે તમે ટસેટ કૅસેટ એકદમ સપિાટ અને સમતલ સપિાટી 
પર મૂકો. ટસેટ દરનમયાન ટસેટ કૅસેટને ખસેડ્ો નપિ. નમૂનામાં િીમેથી 
ટીપાં ઉમેરો. વિારે ભર્ો નપિ.

સલાહ

30 નમપનટથી વધુ સમય માટ ેસીલ કરેલા પાઉચની બિાર રિેલી ટસેટ 
કૅસેટને ્ફેંકી દેવી જોઈએ. અંદરની ડકે્સક્ટ બૅગને સુરક્ક્ષત રીતે ્ફેંકી  
દો અને પલાભસટકની કચરાની બૅગ/ન્ઝપ-લરૉક બૅગમાં પાઉચ કરો.

ચેતવણી

એકલદોકલ ન્ઝપ-લરૉક બૅગનો કચરાની બૅગ તરીકે 
ઉપયોગ કરી ્કા્ે.

સલાહ

1312 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

કૃપા કરીને ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબના પ્વાિીમાં સવૅબની 
રે્મી ટોચ મૂકો.

ટોચને બળ સાથે ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબની િાર સામે 
દબાવો, જે દરનમયાન ઓછામાં ઓછા 6 વખત 
માટે ટ્ૂબની ્ફરતે તેને ્ેફરવો.

12 

પ્વાિીનાં 4 ટીપિાં ટસેટ ભસટ્પ પર સપેક્સમેન વેલ (S અંરકત 
કરેલ) પર મૂકવા માટ ેઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબને હળવેથી દબાવો.

સવૅબને ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબમાં રાખી મૂકો, ટાઇમર 
સેટ કરો અને 1 પમપનટ માટ ેરાખી મૂકો.

સીલ કરેલા પાઉચમાં સમાપ્તની તારીખ (EXP) ચેક કરો. 
સીલ કરેલા પાઉચમાંથી ટસેટ કૅસેટ કાઢો અને તેને સવચછ 
સમતલ સપાટી પર મૂકો.

સવૅબને પલાભસટકની ન્ઝપ-લરૉક બૅગમાં મૂકો.

ટાઇમર સેટ કરો.
તમારં પિરરણામ વાંચવા માટે 15 પમપનટ રાહ જુઓ.

13 

16 

14 

15

18

19

ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબમાંથી સવૅબ પાછો લઈ લો.

નો્ઝલ કૅપને ચુસતપણે ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ પર દબાવો, જેથી કોઈ 
પણ લીકેજ ટાળી ્કાય.

ઍકસટે્કશન ટ્ૂબને ઍકસટે્કશન ટ્ૂબ હો્ડરમાં પિરત મૂકો.

17 

15  
પમપનટ



અમા્્ પિરરણામ
ક્ટ્ોલ લાઇન (C) દેખાઈ 
્કતી નથી.

નૅરેરટવ પિરરણામ
એક રંગીન લાઇન ક્ટ્ોલ લાઇનના નવસતારમાં 
(C) દેખાય છે. ટસેટ લાઇનના નવસતારમાં (T) 
કોઈ લાઇન દેખાતી નથી.

જો તમારો ટસેટ પરૉન્ઝરટવ આવે તો તમારે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ 
થવું જોઈએ અને તમારા ઘરના લોકોએ સૅલ્ફ-આઇસોલેટ 
થવા નવ્ે સરકારી પનદદે્ોનું પાલન કરવું જોઈએ:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

અરત્નું

પિૉપિરટવ પિરરણામ
બે લાઇનો દેખા્ે. એક રંગીન લાઇન ક્ટ્ોલ લાઇનના 
નવસતારમાં (C) િોવી જોઈએ અને અ્ય રંગીન લાઇન  
ટસેટ લાઇનના નવસતારમાં (T) િોવી જોઈએ.
Cની પાસેની એક લાઇન અને Tની પાસેની એક લાઇન, એમ 
બે લાઇનો, ્ઝાંખી લાઇનો પણ સૂચવે છે કે ટસેટ પરૉન્ઝરટવ છે. ID નંબર

QR કોડ

5. તમારં પિરરણામ વાંચો 6. તમારા પિરરણામ અંરે જાણ કરો

અરત્નું

તમારે તમારાં પિૉપિરટવ, નૅરેરટવ અને અમા્્ 
પિરરણામો અંરે NHSને જાણ કરવી જોઈએ.

ટસેટને નવકસવા માટ ે20 નમપનટથી વધુ સમય માટ ેરાખી 
મૂક્ો નપિ, કારણ કે તેનાથી પરરણામ અમા્ય થ્ે.

20 
નમપનટ

1514 તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

ટસેટનાં બિાં પરરણામોને રેકરૉડ્ક  કરવાથી વૈજ્ાપનકોને  
વાઇરસની નવી મિામારીઓ ્ોિવામાં અને કેવી રીતે 
પ્નતસાદ આપવો તેની સલાિ આપવામાં મદદ મળે છે.  
જો લોકો પરૉન્ઝરટવ પરરણામ અંગે જ જાણ કરે તો  
કેસનાં સતરો ખરેખર િોય તેના કરતાં વિારે લાગે છે. 

તેથી, તમારં પરરણામ નૅગેરટવ અથવા અમા્ય િોય તો  
પણ તમે ખાતરી કર્ો કે NHSની માપિતી ચોક્કસ રિે. 

તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરવા માટ ેતમારે તેની નીચે  
એક QR કોડ, અથવા ID નંબરની જરૂર પડ્ે.

ઑનલાઇન રરપિોટ્ટ  કરો (સૌથી િડપિી )
જો તમે ઇંગલૅ્ડ, વેલસ અથવા ઉત્તર આયલલૅ્ડમાં  
રિેતા િો તો આ લલશિક પર જાઓ: 
gov.uk/report-covid19-result

જો તમે સકરૉટલૅ્ડમાં રિેતા િો તો આ લલશિક પર જાઓ: 
covidtest.scot

અથવા ટેનલ્ફોનથી રરપિોટ્ટ  કરો 
119 પર કરૉલ કરો

લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સુિી ખુલલી  
રિે છે, (મોબાઇલ અને લૅ્ડલાઇનમાંથી મ્ફત)



નૅરેરટવ પિરરણામ
જો તમને નૅગેરટવ પરરણામ મળે તો એ ્ક્ય છે કે ટસેટ કરવામાં આવયો િોય તે સમયે તમે 
ચેપગ્રસત ન િો. જોકે, નૅગેરટવ ટસેટ પરરણામથી એવી કોઈ ખાતરી મળતી નથી કે તમને 
COVID-19 નથી. 

જો તમારો ટસેટ નૅગેરટવ આવે તો તમારે પનયનમત િાથ િોવા, સામાભજક અંતર રાખવું અને 
જયાં જરૂર િોય તયાં માસક પિેરવા સપિતના રાષ્ટીય અને સથાપનક પનયમો અને પનદદે્ોનું  
પાલન કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.

જો તમને લક્ષણો જણાય તો તમારે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ અને િાલનો ભલામણ 
કરાયેલો ટસેટ આ લલશિક પર કરાવવો જોઈએ: gov.uk/get-coronavirus-test અથવા ગ્રાિક 
સંપક્ક  કે્દ્રને 119 પર કરૉલ કરવો જોઈએ. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સુિી 
ખુલલી રિે છે. તમારે અને તમારા ઘરના લોકોએ રાષ્ટીય પનદદે્ોનું પાલન કરવું જોઈએ.
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7. તમારાં પિરરણામનો શો અથ્ગ છે

અમા્્ પિરરણામ
જો તમને અમા્ય પરરણામ મળે તો તેનો અથ્ગ એ છે કે જયારે ટસેટ કરવામાં આવયો તયારે તમને 
વાઇરસ લાગેલો િતો કે નપિ તે કિેવું ્ક્ય નથી. તમને કોરોનાવાઇરસ છે કે કેમ તે ચેક કરવા 
માટ ે્ક્ય તેટલી જલદી વધુ એક ટસેટ કરાવો. પ્થમ ટસેટમાંથી કોઈ વસતુનો ્ફરીથી ઉપયોગ 
કર્ો નપિ અને પગલા 1થી ટસેટની કાય્ગપ્ણાલી ્રૂ કરો.

ટેસટનો દેખાવ
જો કોઈ વયક્તના ્રીરમાં કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)નાં ઉચચ સતરો િોય તો ટસેટમાં 
પરૉન્ઝરટવ પરરણામ આવે એવી સંભાવના વિારે િોય છે. 
આનો અથ્ગ એ છે કે જેઓ િાલમાં ચેપગ્રસત િોય અને તાતકાનલકપણે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવું 
જેમના માટ ેજરૂરી િોય એવા લોકોની ઓળખ થવાની સંભાવના વિારે િોય છે.

તમારી ટેસટ રકટનો સુરનક્ષત રીતે પનકાલ કરો
એક વખત તમારો ટસેટ પૂરો થયા બાદ તમામ વપરાયેલી ટસેટ રકટની સામગ્રી પૂરી પાડલેી કચરાની 
બૅગમાં મૂકો, ક્સવાય કે પલાભસટક ટ્ૂબ િોલડર અને તેને તમારા ઘરના સામા્ય કચરામાં મૂકો. 

પનકાલ બાદ તમારા િાથ બરાબર ધુઓ.

પિૉપિરટવ પિરરણામ
જો તમારં પરૉન્ઝરટવ પરરણામ આવે તો એવી સંભાવના છે કે તમે COVID-19થી િાલમાં 
ચેપગ્રસત થયા છો અને અ્ય લોકોને ચેપ લગાડો એવું જોખમ છે. તમારે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ  
થવું જોઈએ. જયારે તમે પોતાના પરરણામ અંગે જાણ કરો તયારે તમને િવે પછી કયાં પગલાં 
લેવાં તે અંગે વધુ માપિતી આપવામાં આવ્ે.

તમારે તથા તમારી સાથે રિેતી કોઈ પણ વયક્તએ િાલના રાષ્ટીય અને સથાપનક  
પનદદે્ોનું પાલન કરવું જોઈએ. આ પનદદે્ો આ લલશિક પરથી મળી ્ક્ે: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

ચેતવણી

જો સમસ્ા ચાલુ રહે તો
જો સમસયા ચાલુ રિે તો ટસેટ રકટસનો તાતકાનલકપણે ઉપયોગ કરવાનું બંિ કરો.  
જો તમારી પાસે બીજો એક ટસેટ ઉપલબિ ન િોય તો તમે NHS COVID-19 ઍપ  
દ્ારા અથવા નીચેની લલશિક પર જઈને અલગ પ્કારનો ટસેટ કરાવી ્કો છો: 
gov.uk/get-coronavirus-test અથવા 119 પર ગ્રાિક સંપક્ક  કે્દ્રને કરૉલ કરી ્કો છો. 
લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સુિી ખુલલી રિે છે.

તમે તમારો ટેસટ ત્ારે જ પૂરો કરશો, જ્ારે તમે તમારા પિરરણામ 
અંરે જાણ કરી હો્

9

8

એકલદોકલ ન્ઝપ-લરૉક બૅગનો કચરાની બૅગ તરીકે ઉપયોગ કરી ્કા્ે.

સલાહ

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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તમારા ટેસટનાં પિરરણામોની નોંધ બનાવો તમારી રકટમાં નીચેની સામગ્ી છે

વસ્ુઓ 7-પિૅક

ઉપયોગ માટ ેસૂચનાઓ (આ દસતાવેજ) 1

સીલ કરેલા રૅપરમાં જંતુમુ્ત સવૅબ 7

સીલ કરેલા પાઉચમાં ટસેટ કૅસેટ 7

બ્ફર સાથે ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ 7

નો્ઝલ કૅપ  7

ન્ઝપ-લરૉક બૅગ  7

ઍ્સટ્ે્ ્ન ટ્ૂબ િોલડર  1

QC પ્માણપત્ર 1

 x

This is for your own records. You should still report your 
result to the NHS (see page 15 for information).
Visit: gov.uk/report-covid19-result If you live in 
Scotland visit: covidtest.scot

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.

ટસેટ રકટનો QR કોડ /  
ID નંબર

ટસેટ કોણે કયયો તારીખ સમય ટસેટનું 
પરરણામ

તે તમારા પોતાના રેકરૉડ્ક  માટ ેછે. તમારે તમારા પરરણામ અંગે NHSને જાણ કરવાની રિે્ે  
(માપિતી માટ ેજુઓ પાન 15). 

આ લલશિક પર જાઓ: gov.uk/report-covid19-result 

જો તમે સકરૉટલૅ્ડમાં રિેતા િો તો આ લલશિક પર જાઓ: covidtest.scot 
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Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd 
સરનામું: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (ચીન ગણરાજય)
ટનેલ્ફોન: +86-572-5226111 ્ૅફ્સ: +86-572-5226222
વેબસાઇટ: www.orientgene.com
quality@orientgene.com

SENSUS GROUP LTD
સરનામું: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook, 
Herts, CM23 4BD United Kingdom (યુનાઇટડે કકશિગડમ)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
સરનામું: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (જમ્ગની)

ઉપિ્ોરમાં લેવા્ેલી સંજ્ાઓ

2 – 30°C પર 
સંગ્રિ કરો

ઇથીલીન ઑ્સાઇડનો 
ઉપયોગ કરીને 
જંતુમુ્ત કરાયું

ઉતપાદક જયારે પૅકેજને 
નુકસાન થયેલ િોય 
તયારે ઉતપાદનો 
ઉપયોગ કર્ો નપિલરૉટ ક્રમાંક સમાપપત તારીખ

કાચની અંદરનું પનદાનાતમક 
તબીબી સાિન

સૂય્ગપ્કા્થી  
દૂર રાખો

ઉતપાદનની તારીખ
્ફરીથી ઉપયોગ 
કર્ો નપિ

ચેતવણી, કૃપા 
કરીને સૂચના વાંચો

કોરં રાખો
ઉપયોગ માટ ે
સૂચનાઓ જુઓ

સંસકરણ B22088-03 અમલી તારીખ 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE

સવૅબની માપિતી:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
સરનામું: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (ચીન ગણરાજય)

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (જમ્ગની)
ઇમેલ: info@llins-service.com

0123

કૅટલરૉગ નંબરલેટ ે્સ રપિતUKમાં જવાબદાર 
વયક્ત

પૅકમાં યૂપનટસની 
સંખયા (7)

્ફરીથી જંતુમુ્ત 
કર્ો નપિ

યૂરોપીયન અનિકૃત  
પ્નતપનનિ

Manufacturer

Manufacturer 0197

Do      

DO  
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Manufacturer
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date  
USE 

SterilisedUsing  

keep 
keep   
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2°C

30°CTEMPERATURE 

NHS ટસેટ ઍ્ડ ટ્સે પ્ોગ્રામ િેઠળ રડપાટ્કમે્ટ ઑ્ફ િેલથ ઍ્ડ સોક્્યલ કેયર (DHSC) 
રડપલરૉયમે્ટના ભાગરૂપે જ આ સાિનનો સપલાય કરવાની પરવાનગી છે.

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે. આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રૅપિડ Covid-19 (ઍન્ટિજન) સૅલ્ફ-ટિે્ ટિ: GCCOV-502a-H7OGEનો જ ઉલ્ેખ કરે છે.
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