
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾ,ਂ ਸਿਰਫ Orient Gene ਰੈਸਿਡ Covid-19 
(ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ (GCCOV-502a-H7OGE) ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿ ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਾ ਂਸਿਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਸਿਵੇਂ 
ਿਰਨਾ ਹੈ, ਅਤ ੇNHS ਨੂੰ ਨਤੀਸਜਆ ਂਬਾਰੇ ਸਿਵੇਂ ਦੱਿਣਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿੰਿਿਰਣ, ਵੈਲਸ਼ ਿਮੇਤ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ -  
gov.uk/covid19-self-test-help

ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਵਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ

ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਿਲਾ ਂਇਸ ਿੂਰੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਿੜ੍ੋ।
ਇਿ ਟੈਸਟ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿੱਖਰਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਿਲਾ ਂਿਰਵਤਆ ਿੈ।

Orient Gene ਰੈਵਿਡ Covid-19 
(ਐਂਟੀਿੇਨ) ਸਿੈ-ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ 
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ



32 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਿ ਿੁਝਾਅ, ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖ਼ਾਨੇ ਸਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਿਦਮ-ਦਰ-ਿਦਮ ਿਾਲਣਾ ਿਰ ਿੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਨਤੀਜਾ 
ਿ੍ਰਾਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਮ ਸੇਿ ਅਤੇ ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ
• ਜੇ ਿਵੈਬ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੱਿ ਸਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਿਵੈਬ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਿਰ ਸਦਓ।  

ਿਵੈਬ ਦੀ ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ।

• ਉਤਿਾਦ ਨੂੰ ਿੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਲੇਟੈਿਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਿਰ ਅੰਤਮ-ਵਰਤੋਂਿਾਰ ਨੂੰ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਉਤਿਾਦ ਸਵੱਚ ਿੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਲੇਟੈਿਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਿਾਸਰਆ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਿਦਾ।

• ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬੱਸਚਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

• ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਹੱਿੇ ਇੱਿ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ 
ਸਟਊਬ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਿਿੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਹੱਿੇ ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਿਵੈਬਾ ਂਜਾ ਂਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬਾ ਂਨੂੰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਰਤੋ।

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਾਿਿਾ ਂਤੋਂ ਸਹੱਸਿਆ ਂਨੂੰ ਆਿਿ ਸਵੱਚ ਨਾ ਵਮਲਾਓ। ਸਿਰਫ ਇਿ ਸਿੱਟ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ 
ਸਹੱਸਿਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤੋ।

• ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋਜੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਿਫਾਈ ਦੇ ਉਤਿਾਦਾ ਂ(ਖ਼ਾਿ ਿਰਿੇ ਬਲੀਚ) ਦੇ ਿੰਿਰਿ ਸਵੱਚ 
ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਿਉਂਸਿ ਇਿ ਿਰਿੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਸਮਲ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

• ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਿ ਸਵੱਚ ਟੈਿਟ ਨਾ ਿਰੋ ਸਿਉਂਸਿ ਇਿ ਿਰਿੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਸਮਲ ਿਿਦਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਂਸਿਰਫ ਮਨੱੁਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

• ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਿੁੱਟੋ, ਇਿ ਨੂੰ ਿਾਰੇ ਟੈਿਟਾ ਂਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਸਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਿ ਨਿੀਂ 
ਿਤਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਲਾਗ ਿੈ.
ਸਨਯਸਮਤ ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿਸਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਸਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਸਵਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਰੱਸਖਆ ਿਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਾ।ਂ

ਤੁਿਾਡੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ੋ ਅਤੇ ਿਹੀ ਕ੍ਰਮ ਸਵੱਚ ਿਦਮਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਹਰੇਿ ਟੈਿਟ ਨੂੰ 
ਸਤਆਰ ਿਰਨ ਸਵੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਸਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ 15 ਸਮੰਟਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਿੁਸਵਤਕਾ ਦੀ ਸਮਗਰੀ

 ਭਾਗ ਵਸਰਲੇਖ ਿੰਨਾ

1 ਆਿਣੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਿਰ ੋ   6

 ਆਿਣੀ ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰ ੋ   7

2  ਆਿਣੇ ਟੈਿਟ ਨੂੰ ਿੈੱਟਅਿ ਿਰ ੋ   8

3  ਆਿਣਾ ਿਵੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਵੋ    10

 ਸਿਿੇ ਹੋਰ ਲਈ ਟੈਿਟ ਿਰਨਾ   11

4  ਿਵੈਬ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਿ੍ਰਸਿਸਰਆ ਿਰ ੋ   12

5  ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿੜ੍ ੋ   14

6  ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਿੋਰਟ ਿਰ ੋ   15

7  ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹ ੈ   16

8  ਟੈਿਟ ਦਾ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ    17

9  ਆਿਣੀ ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਦਾ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਿਟਾਰਾ ਿਰ ੋ 17

 ਆਿਣੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਦਾ ਇੱਿ ਨੋਟ ਬਣਾਓ   18

ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ

• ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਿਮਰੇ ਦੇ ਆਮ ਤਾਿਮਾਨ ਜਾ ਂਠੰਢੀ ਿੁੱਿੀ ਜਗ੍ਾ (2°C ਤੋਂ 30°C) ਸਵੱਚ ਿਟੋਰ ਿਰੋ।

• ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਿ ਸਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਸਿਿੇ ਫ੍ੀਜ਼ਰ ਸਵੱਚ ਿਟੋਰ ਨਾ ਿਰੋ।

• ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਿਮਰੇ ਦੇ ਤਾਿਮਾਨ (15°C ਤੋਂ 30°C) 'ਤੇ ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਟ 15°C ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਿਟੋਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਵਰਤਣ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂਇਿ ਨੂੰ 30 ਸਮੰਟ ਲਈ ਿਮਰੇ ਦੇ  
ਆਮ ਤਾਿਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਦਓ।

ਸਲਾਿ

15 
ਵਮੰਟ 

ਸੈਟ-ਅੱਿ 



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਸਚਆ ਂਨੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾ ਂ 
ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (COVID-19) ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਆਨਲਾਈਨ NHS ਦੀ ਿੇਧ ਦੇਖੋ:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਸਚਆ ਂਨੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਥਤੀ ਸਵਗੜ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਿੀਂ/ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚ ੇ7 ਸਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂNHS 111 ਆਨਲਾਈਨ 
ਿੇਵਾ: 111.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਤੱਿ ਿਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂNHS 111 'ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰੋ। ਡਾਿਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਲਈ 999 ਡਾਇਲ ਿਰੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਿੋ ਤਾ ਂਸਿਾਇਤਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਿਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

ਸਲਾਿ

54 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਟੈਸਟ ਵਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਇਹ ਰੈਸਿਡ COVID-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਇਹ ਟੈਿਟ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਹੈ, ਇੱਿ 
ਨੱਿ ਦਾ ਿਵੈਬ ਟੈਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਲਈ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਛਣ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਸਂਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਿ ਸਿਿਮ ਦਾ ਟੈਿਟ ਿਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿੇਧਾ ਂਦਾ ਿਾਲਣ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਿਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਨਤੀਿਾ ਿਾਵਿਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:
• ਸਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਿੀਸਮਤ ਿਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਰਿਾਰੀ 

ਿੇਧਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਂਿੋਈ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾ ਂਸਜਿ ਸਦਨ ਟੈਿਟ ਦਾ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਨਤੀਜਾ 
ਸਦਖਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂ48 ਘੰਸਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਿੀਂ ਸਜਨ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਿੰਿਰਿ 
ਸਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਿੰਭਾਵੀ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਟੈਿਟ ਿਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਥਾਨਿ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੇਧਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰੋ।

ਿੇ ਤੁਿਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਨਤੀਿਾ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਿੈ
ਇਹ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿ ਟੈਿਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਰ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਇਿ 
ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਿਾਰੀ ਿੇਧਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ

ਇਿ ਟੈਸਟ ਵਕਸਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਿੈ

ਿਾਿੂ ਸਿਾਇਤਾ ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲੇਗੀ
ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਲਵੋ: gov.uk/covid19-self-test-help

ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਿੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਨੀ ਿੁ ਵਾਰ ਟੈਿਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੌਮੀ ਜਾ ਂਿਥਾਨਿ ਸਦਸ਼ਾ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

• ਿਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਿ ਅਜੇ ਵੀ ਿਾਡੀਆ ਂਟੈਿਟ ਸਿੱਟਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। 

• ਇਹ ਟੈਿਟ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਲਈ ਢੁਿਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨੱਿ ਸਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਸਨਆ ਂਸਵੱਚ ਸਚਹਰੇ ਜਾ ਂਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀ ਿਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਮਰ 
ਦੇ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ
ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਿਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਿਰੋ ਅਤੇ 
ਸਰਿੋਰਟ ਿਰੋ।

12 – 17 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸ਼ੋਰ
ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਅਤੇ ਸਰਿੋਰਟ ਿਰੋ। 
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਟੈਿਟ ਬਾਲਗ 
ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
12 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆ ਂ
ਦਾ ਟੈਿਟ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਿੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਿਟ ਿਰਨ ਲਈ 
ਆਤਮ-ਸਵਸ਼ਵਾਿੀ ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਟੈਿਟ ਨਾ ਿਰੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ 
ਦਰਦ ਮਸਹਿੂਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਟੈਿਟ 
ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ।



ਿੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਵਨਆ, ਟੁੱਵਟਆ ਿਾ ਂਗਾਇਬ ਿੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿੁਝ ਵੀ ਨੁਿਿਾਸਨਆ, ਟੁੱਸਟਆ ਜਾ ਂਗਾਇਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਨਾ ਿਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਗਾਹਿ ਿੰਿਰਿ ਿੇਂਦਰ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰਿੇ ਫੀਡਬੈਿ ਦੇ ਿਿਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵੇਰੇ  
7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਿਾਲ ਿਰੋ: 119 (ਮੋਬਾਈਲਾ ਂਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾ ਂਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ)। 
ਅਿੀਂ 200 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ੍ਰਸਟਸ਼ ਿਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਿੇ ਸਡਵਾਈਿ ਤੋਂ ਨੁਿਿਾਨ ਿਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਰਿੋਰਟ ਿਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਿਿਦੀ 
ਹੈ, ਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

ਸਲਾਿ

1. ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਤਆਰ ਕਰੋ

76 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

ਆਿਣੀ ਵਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰੋ

 1 ਇਿ ਹਦਾਇਤ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਿੜ੍ੋ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਵੈਬ ਟੈਿਟ 
ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਿਿਦੇ ਹੋ: gov.uk/
guidance/covid-19-self-test-help

ਟੈਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਿਸਹਲਾ,ਂ ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਇੱਿ ਿਮਤਲ ਿਤ੍ਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ 
ਿੁਿਾਓ। ਇਹ ਟੈਿਟ ਦੇ ਦੂਸਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ।

ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਿੋਿੇ ਿਾਣੀ, ਜਾ ਂਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ 20 ਿਸਿੰਟ ਲਈ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਧੋਵੋ। 
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਜਾ ਂਇੱਿ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਟੈਿਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਹਰੇਿ ਟੈਿਟ ਦੇ ਸਵਚਿਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤ੍ਾ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ 
ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਟੈਿਟ ਦੇ ਦੂਸਸ਼ਤ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ।

2 

3 

4 ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਬਾਿਿ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿਨਾ ਂਚੀਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿੇਗੀ:
• ਇੱਿ ਟਾਈਮਰ ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਹੱਥ ਘੜੀ ਜਾ ਂਮੇਜ਼ ਘੜੀ
• ਸਟਸ਼ੂ
• ਸ਼ੀਸ਼ਾ
• ਿਤ੍ਾ ਿਲੀਨਰ
• ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾ ਂਿਾਬਣ ਅਤੇ ਿੋਿੇ ਿਾਣੀ ਤੱਿ ਿਹੁੰਚ

ਨੋਜ਼ਲ ਿੈਿ (x7)ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ 
ਸਟਊਬ (x7)

ਿੀਲਬੰਦ ਰੈਿਰ ਸਵੱਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਿਤ 
ਿੀਤਾ ਿਵੈਬ (x7) 

ਿੀਲਬੰਦ ਿਾਉਚ ਸਵੱਚ  
ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ (x7) ਸਜ਼ਿ-ਲਾਿ ਬੈਗ (x7) 

ਿਚਰੇ ਲਈ ਬੈਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦਾ 
ਹੋਲਡਰ (x1 ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ)

(ਿੁੱਟੋ ਨਾ)

20
ਸਵਕੰਟ



98 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

2. ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅਿ ਕਰੋ

ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦੀ ਿੀਲ ਵਾਲੀ ਸਫਲਮ 
ਦੰਦਾ ਂਨਾਲ ਨਾ ਿੱਟੋ। ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਬਫਰ ਦੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਿੰਿਰਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵਚਤਾਿਨੀ

20
ਸਵਕੰਟ

ਿਵੈਬ ਦਾ ਹੈਂਡਲ

ਿਵੈਬ ਦਾ ਸਿਰਾ6 

9 

5 
8 

ਿੀਲਬੰਦ ਰੈਿਰ ਸਵੱਚ ਿੀਟਾਣੂ-ਰਸਹਤ ਿਵੈਬ ਲੱਭੋ। 
ਿਵੈਬ ਦੇ ਨਰਮ, ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਿਛਾਣ ਿਰੋ।

ਆਿਣੀ ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ 
ਜਾ ਂਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਣੇ 
ਿੱਥਾ ਂਨੂੰ 20 ਿਸਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੋਿੋ। ਇਹ ਟੈਿਟ 
ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੂਸਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਿੇ ਬੱਚੇ/ਸਨਰਭਰ ਸਵਅਿਤੀ ਦੀ ਨੱਿ 
ਿੁਣਿਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਦੋਿਾ ਂਨੂੰ 
ਆਿਣੇ ਿੱਥਾ ਂਨੂੰ 20 ਿਸਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੋਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਾ ਂਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਸਚਹਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 
ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਤੋਂ ਿੀਸਲੰਗ ਸਫਲਮ ਨੂੰ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਛਲੋ ਤਾ ਂਜੋ ਸਿਿੇ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਨੂੰ 
ਸਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਿਿੇ।

7 ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਆਿਣੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਟਸ਼ੂ ਸਵੱਚ ਸੁਣਕੋ ਅਤੇ 
ਇਿਨੂੰ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਿੂੜੇ ਸਵੱਚ ਿੁੱਟ ਸਦਓ। 
ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਿੀਂ ਫਾਲਤੂ ਬਲਗਮ ਨੂੰ  
ਬਾਹਰ ਿੱਢ ਸਦਓ।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਿੇ ਬੱਚੇ/ਸਨਰਭਰ ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ ਟੈਿਟ  
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਸਜਵੇਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨੱਿ ਿੁਣਿਣ ਸਵੱਚ 
ਉਿਦੀ ਮਦਦ ਿਰੋ।

ਬਫਰ ਵਾਲੀ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ 
ਸਟਊਬ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਸਵੱਚ ਰੱਖੋ। 

ਵਚਤਾਿਨੀ

ਿਦੇ ਵੀ ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਆਿਣੇ 
ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹੋ ਜਾ ਂਸਿਿੇ ਿਤ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।

10 ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੈਿੇਜ ਨੂੰ ਸਛੱਲ ਿੇ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿੱਢੋ।

ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਵੱਚ ਿ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸਟਵ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਿਰਿੇ ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ 
ਿ੍ਰਸਤਸਿਸਰਆ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘੋਲ ਚਮੜੀ ਜਾ ਂ
ਅੱਖਾ ਂਦੇ ਿੰਿਰਿ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ 
ਿਾਰੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਲਣ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।

ਵਚਤਾਿਨੀ



ਿੇ ਵਕਸੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਿਾ ਂਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ ਨੂੰ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾ ਂਿੰਨਾ 11 ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ।

x 5

x 5

ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ

10 

11 ਦੂਿੀ ਨਾਸ
ਉਿੇ ਿਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ, ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 
ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਲਗਭਗ 2.5 ਿੈ.ਮੀ.) ਰੱਖੋ, ਇਹ ਿੱਿਾ ਿਰੋ ਸਿ 
ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਿ ਦੇ 2.5 ਿੈ.ਮੀ. ਅੰਦਰ 
ਰੱਸਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਿਵੈਬ ਨੂੰ 5 ਿਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਿਰਕਤ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਨਾਿ ਦੇ 
ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਸਵੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਿੂੰਝੋ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਸਿ ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਚਿਾਰ 
ਚੰਗਾ ਿੰਿਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਲੀ ਨਾਸ
ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਿ ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਲਗਭਗ 
2.5 ਿੈ.ਮੀ.) ਰੱਖੋ, ਇਹ ਿੱਿਾ ਿਰੋ ਸਿ ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ 
ਨੂੰ ਿਸਹਲੀ ਨਾਿ ਦੇ 2.5 ਿੈ.ਮੀ. ਅੰਦਰ ਰੱਸਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਿਵੈਬ ਨੂੰ 5 ਿਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਿਰਕਤ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਨਾਿ ਦੇ 
ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਸਵੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਿੂੰਝੋ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਿ 
ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਚਿਾਰ 
ਚੰਗਾ ਿੰਿਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਿੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਿ ਸਵੱਚ 
ਅੰਦਰ ਤਿ ਧੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਿੀ ਨਾਸ
ਉਿੇ ਿਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਜਿ ਬੱਚੇ/ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ 
ਤੁਿੀਂ ਟੈਿਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਿ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵੈਬ 
ਦਾ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਰੱਖੋ।

ਿਵੈਬ ਨੂੰ 5 ਿਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਿਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਸਵੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਿੂੰਝੋ, ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਿ ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਅਤੇ  
ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਚਿਾਰ ਚੰਗਾ ਿੰਿਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ।

x 5

x 5

ਿਵਿਲੀ ਨਾਸ
ਸਜਿ ਬੱਚੇ/ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ ਤੁਿੀਂ ਟੈਿਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਿ ਦੀ 
ਇੱਿ ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵੈਬ ਦਾ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਰੱਖੋ।

ਿਵੈਬ ਨੂੰ 5 ਿਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਿਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਸਵੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਿੂੰਝੋ। ਿੋਈ ਜ਼ੋਰ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਿਾ ਂਸਵੱਚ ਅੰਦਰ 
ਤਿ ਧੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਿ 
ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਿਸਹਲੀ ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 
ਸਵਚਿਾਰ ਚੰਗਾ ਿੰਿਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ।

10

11

1110 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

3. ਆਿਣਾ ਸਿੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਿੋ

ਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਿ ਿਵੈਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂਸਵੰਨੇ੍ ਗਏ ਨੱਿ ਦੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਜਾ ਂਇਿ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ 
ਗਸਹਸਣਆ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ

12 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦਾ ਟੈਿਟ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਿੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂ
ਸਿਿੇ ਸਵਅਿਤੀ ਸਜਿਨੂੰ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਵੇਂ ਸਤਆਰ ਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵੇਂ ਟੈਿਟ ਿਰਨਾ ਹੈ ਇਿ  
ਬਾਰੇ ਹੇਠਾ ਂਸਦੱਤੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ 'ਤੇ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਿਿਦੇ ਹੋ:  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਿਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਿ ਨੂੰ ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਸਦਖਾਓ ਅਤੇ ਉਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਸਿ ਤੁਿੀਂ ਿੀ 
ਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਿਿੇ ਦੀ ਗੋਦ ਸਵੱਚ ਸਬਠਾਓ ਜਾ ਂਸਿਿੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ 
ਲਈ ਿਹੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਨੱਿ ਸਟਸ਼ੂ ਸਵੱਚ ਿੁਣਿਣ ਲਈ ਿਹੋ। ਸਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਿ ਬੰਦ ਿੂੜੇਦਾਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖ ਸਦਓ।

ਜੇ ਿਵੈਬ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੱਿ ਸਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਿਵੈਬ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਿਰ ਸਦਓ। ਿਵੈਬ ਦੀ ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ। ਜੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਵਚਤਾਿਨੀ
ਜੇ ਸਜਿ ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ ਤੁਿੀਂ ਿਵੈਬ ਲੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਿਦੇ ਨੱਿ ਸਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਿਵੈਬ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਿਰ 
ਸਦਓ। ਿਵੈਬ ਦੀ ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ। ਜੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲੈਣ 
ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਵਚਤਾਿਨੀ

ਵਚਤਾਿਨੀ



4. ਸਿੈਬ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਿ ਤੁਿੀਂ ਿੈਿੇਟ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਲੈਿਲ ਸਤ੍ਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 
ਟੈਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਲਾਓ। ਨਮੂਨੇ ਸਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੂੰਦਾ ਂਸ਼ਾਮਲ 
ਿਰੋ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ।

ਸਲਾਿ

ਿੋਈ ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ ਜੋ 30 ਸਮੰਟਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿੀਲਬੰਦ ਿਾਉਚ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਿੁੱਟ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਿੋਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਿਾਉਚ 
ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਾਿਸਟਿ ਦੇ ਿਚਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ/ਸਜ਼ਿ-ਲਾਿ ਬੈਗ 
ਸਵੱਚ ਿੁੱਟ ਸਦਓ।

ਵਚਤਾਿਨੀ

ਇਿੱਲੇ ਸਜ਼ਿ-ਲਾਿ ਬੈਗ ਨੂੰ ਿਚਰੇ ਦੇ ਬੈਗ ਵਜੋਂ ਵਰਸਤਆ 
ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਿ

1312 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

ਿਵੈਬ ਦੇ ਿੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦੇ 
ਤਰਲ ਸਵੱਚ ਿਾਓ। 

ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦੇ ਸਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਿਾਰ ਸਟਊਬ ਦੇ 
ਚਾਰੇ ਿਾਿੇ ਘੁੰਮਾਓ।

12 

ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਿੇ ਤਰਲ ਦੀਆ ਂ4 ਬੂੰਦਾ ਂ
ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ 'ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਖੁੱਡ (S ਨਾਲ ਸਚੰਸਨ੍ਤ) ਸਵੱਚ ਿਾਓ।

ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਸਵੱਚ ਛੱਡ ਸਦਓ, 
ਟਾਈਮਰ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 1 ਵਮੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਸਦਓ।

ਿੀਲਬੰਦ ਿਾਉਚ 'ਤੇ ਵਮਆਦ ਸਮਾਿਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ (EXP) ਦੀ  
ਿਾਚਂ ਕਰੋ। ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ ਿੀਲਬੰਦ ਿਾਉਚ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱਢੋ ਅਤੇ 
ਇਿ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਿੀਤੀ ਿਮਤਲ ਿਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਿਲਾਿਸਟਿ ਦੇ ਸਜ਼ਿ-ਲਾਿ ਬੈਗ ਸਵੱਚ 
ਰੱਖ ਸਦਓ।

ਟਾਈਮਰ ਸੈਟ ਕਰੋ।
ਆਿਣਾ ਨਤੀਿਾ ਿੜ੍ਨ ਲਈ 15 ਵਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

13 

16 

14 

15

18

19

ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਿੱਢੋ।

ਸਿਿੇ ਵੀ ਲੀਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ 'ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ 
ਢੱਿਣ ਨੂੰ ਿੱਿ ਿੇ ਿੱਕ ਸਦਓ।

ਐਕਸਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਵਟਊਬ ਨੂੰ ਿਾਿਸ ਐਕਸਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਵਟਊਬ ਦੇ 
ਿੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਦਓ।

17 

15 
ਵਮੰਟ 



ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਤੀਿਾ
ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (C) ਿ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨੈਗੇਵਟਿ ਨਤੀਿਾ
ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (C) ਸਵੱਚ ਇੱਿ ਰੰਗੀਨ 
ਲਾਈਨ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਿਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ 
(T) ਸਵੱਚ ਿੋਈ ਲਾਈਨ ਸਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 
ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਰੀ ਿੇਧਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

ਮਿੱਤਿਿੂਰਨ

ਿਾਵਿਵਟਿ ਨਤੀਿਾ
ਦੋ ਲਾਈਨਾ ਂਿ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਿ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਿੰਟਰੋਲ 
ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (C) ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਹੋਰ ਰੰਗੀਨ 
ਲਾਈਨ ਟੈਿਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (T) ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਲਾਈਨਾ,ਂ ਇੱਿ C ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਿ T ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਿ ਸਿ 
ਸਫੱਿੀਆ ਂਲਾਈਨਾ,ਂ ਸਦਖਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਸਿ ਇਹ ਟੈਿਟ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਹੈ।

Control (C)

Test (T)

ID ਨੰਬਰ

QR ਿੋਡ

5. ਆਿਣੇ ਨਤੀਿੇ ਨੂੰ ਿੜ੍ੋ 6. ਆਿਣੇ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ

ਮਿੱਤਿਿੂਰਨ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਿਾਵਿਵਟਿ, ਨੈਗੇਵਟਿ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ 
ਨਤੀਵਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਟੈਿਟ ਨੂੰ 20 ਸਮੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਸਵਿਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੋ 
ਸਿਉਂਸਿ ਇਿ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

20 
ਸਮੰਟ 

1514 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

ਿਾਰੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਨੂੰ ਸਰਿਾਰਡ ਿਰਨ ਨਾਲ 
ਸਵਸਗਆਨੀਆ ਂਨੂੰ ਵਾਇਰਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿ੍ਰਿੋਿ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਅਤੇ ਿ੍ਰਸਤਸਿਸਰਆ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇਣ ਸਵੱਚ  
ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਿ ਸਿਰਫ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦੀ  
ਸਰਿੋਰਟ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮਾਮਸਲਆ ਂਦੇ ਿੱਧਰ ਉਿ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ 
ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅਿਲ ਸਵੱਚ ਹਨ। 

ਇਿ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਜਾ ਂਸਵਅਰਥ ਹੈ,  
ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਸਿ NHS ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਹੀ ਰਹੇ।

ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਿੋਰਟ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ QR ਿੋਡ,  
ਜਾ ਂਇਿਦੇ ਹੇਠਾ ਂID ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ (ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿ)
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਗੰਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾ ਂਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ  
ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: 
gov.uk/report-covid19-result

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿੌਟਲੈਂਡ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
covidtest.scot

ਿਾ ਂਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਿੀਂ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ 
119 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂ
ਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, (ਮੋਬਾਈਲਾ ਂਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾ ਂਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ)



ਨੈਗੇਵਟਿ ਨਤੀਿਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿ ਟੈਿਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿੋਈ 
ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਰ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਇਿ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 
COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਿ ਸਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਿੇਧਾ ਂ
ਦਾ ਿਾਲਣ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, 
ਿਮਾਸਜਿ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਚਹਰੇ ਦੀਆ ਂਿਵਸਰੰਗਾ ਂਨੂੰ ਿਸਹਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸਵਿਿਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਿੀਤਾ ਟੈਿਟ ਇੱਥੇ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: gov.uk/get-coronavirus-test ਜਾ ਂ 
119 'ਤੇ ਗਾਹਿ ਿੰਿਰਿ ਿੇਂਦਰ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰਿੇ। ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਿ 
ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੇਧਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰਨੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1716 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

7. ਤੁਿਾਡੇ ਨਤੀਵਿਆ ਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਿੈ

ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਤੀਿਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਹਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਸਿ 
ਜਦੋਂ ਟੈਿਟ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਿ ਿੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ 
ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਿ ਹੋਰ ਟੈਿਟ ਲਓ। ਿਸਹਲੇ ਟੈਿਟ ਤੋਂ ਸਿਿੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ,  
ਅਤੇ ਿੜਾਅ 1 ਤੋਂ ਟੈਿਟ ਿ੍ਰਸਿਸਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ।

ਟੈਸਟ ਦਾ ਿ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਜੇ ਸਿਿੇ ਸਵਅਿਤੀ ਸਵੱਚ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (COVID-19) ਦੇ ਉੱਚੇ ਿੱਧਰ ਹਨ ਤਾ ਂਟੈਿਟ ਦਾ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ 
ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਿਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸਿ ਇਿ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦਾ ਿਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਇਿ ਵੇਲੇ ਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਵੈ-ਇਿੱਲਤਾ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਿਣੀ ਟੈਸਟ ਵਕੱਟ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਨਿਟਾਰਾ ਕਰੋ
ਇਿ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਿਟ ਿੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਦੀ ਿਾਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਵਾਏ ਗਏ ਿਚਰੇ ਦੇ ਬੈਗ ਸਵੱਚ ਿਾ ਸਦਓ, ਿਲਾਿਸਟਿ ਸਟਊਬ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ, ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ 
ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਿਚਰੇ ਸਵੱਚ ਿਾ ਸਦਓ। 

ਸਨਿਟਾਰਾ ਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਧੋਵੋ।

ਿਾਵਿਵਟਿ ਨਤੀਿਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿ ਇਿ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਤੱਿ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਿੋਰਟ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਦਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿਿੇ ਵੀ ਸਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਿ ਿੇਧ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਡੀ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮਲ ਿਿਦੀ ਹੈ:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

ਵਚਤਾਿਨੀ

ਿੇ ਸਮੱਵਸਆ ਬਣੀ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ
ਜੇ ਿਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਿਰ ਸਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ  
ਿੋਈ ਹੋਰ ਟੈਿਟ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ NHS COVID-19 ਐਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾ:ਂ 
gov.uk/get-coronavirus-test 'ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਜਾ ਂਗਾਹਿ ਿੰਿਰਿ ਿੇਂਦਰ ਨੂੰ 119 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ 
ਇੱਿ ਵੱਖਰੀ ਸਿਿਮ ਦਾ ਟੈਿਟ ਿਰਵਾ ਿਿਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਿ 
ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਿੀ ਿੂਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਨਤੀਿੇ 
ਬਾਰੇ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿੋ

9

8

ਇਿੱਲੇ ਸਜ਼ਿ-ਲਾਿ ਬੈਗ ਨੂੰ ਿਚਰੇ ਦੇ ਬੈਗ ਵਜੋਂ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਿ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test


1918 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਿਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾਓ ਤੁਿਾਡੀ ਵਕੱਟ ਵਿੱਚ ਿੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਿਨ

ਚੀਿਾਂ 7-ਿੈਕ

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ (ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼) 1

ਿੀਲਬੰਦ ਰੈਿਰ ਸਵੱਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਿਵੈਬ 7

ਿੀਲਬੰਦ ਿਾਉਚ ਸਵੱਚ ਟੈਿਟ ਿੈਿੇਟ 7

ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ 7

ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਢੱਿਣ  7

ਸਜ਼ਿ-ਲਾਿ ਬੈਗ  7

ਐਿਿਟ੍ੈਿਸ਼ਨ ਸਟਊਬ ਦਾ ਹੋਲਡਰ  1

QC ਿਰਟੀਸਫ਼ਿੇਟ 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

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਰਫ Orient Gene ਰੈਕਿਡ Covid-19 (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਿਵੈ-ਟੈਿਟ: GCCOV-502a-H7OGE ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਿਤ ਹੈ

ਟੈਿਟ ਸਿੱਟ ਦਾ QR ਿੋਡ /  
ID ਨੰਬਰ

ਸਿਿ ਨੇ ਟੈਿਟ ਸਲਆ ਿੀ ਸਮਤੀ ਿਮਾਂ ਟੈਿਟ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਿਣੇ ਸਰਿਾਰਡ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ NHS ਨੂੰ ਸਰਿੋਰਟ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
(ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੰਨਾ 15 ਵੇਖੋ)। 

ਦੇਖੋ: gov.uk/report-covid19-result 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿੌਟਲੈਂਡ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: covidtest.scot 



20 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਵਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ

ਇਿ ਸਡਵਾਈਿ ਦੀ ਿਿਲਾਈ ਸਿਰਫ NHS ਟਿੈਟ ਐਂਡ ਟ੍ਿੇ ਿ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦੇ ਤਸਹਤ 
ਸਿਹਤ ਅਤ ੇਿਮਾਜਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵਭਾਗ (DHSC) ਤਨੈਾਤੀ ਦੇ ਸਹੱਿ ੇਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ।ੈ

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd 
ਿਤਾ: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (ਚੀਨ)
ਫੋਨ: +86-572-5226111 ਫੈਿਿ: +86-572-5226222
ਵੈੱਬਿਾਈਟ: www.orientgene.com
quality@orientgene.com

SENSUS GROUP LTD
ਿਤਾ: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook, 
Herts, CM23 4BD United Kingdom (ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਸਿਂਗਡਮ)

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

ਿਰਤੇ ਗਏ ਵਚੰਨ੍

2 – 30°C 
'ਤੇ ਿਟੋਰ ਿਰੋ

ਇਥਾਈਲੀਨ ਆਿਿਾਈਡ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਣੂ 
ਰਸਹਤ ਿੀਤਾ ਸਗਆ

ਸਨਰਮਾਤਾ
ਜਦੋਂ ਿੈਿੇਜ ਨੂੰ 
ਨੁਿਿਾਨ ਿਹੁੰਸਚਆ 
ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਤਿਾਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ

ਿੰਿਿਰਨ B22088-03 ਿ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE

ਿਵੈਬ ਜਾਣਿਾਰੀ:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
ਿਤਾ: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (ਚੀਨ)

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

0123

ਿੈਟਾਲੌਗ ਨੰਬਰਲੇਟੈਿਿ ਮੁਿਤਯੂਿੇ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਸਵਅਿਤੀ

ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੀਟਾਣੂ-ਮੁਿਤ 
ਨਾ ਿਰੋ

ਯੂਰਿੀਅਨ ਅਸਧਿਾਰਤ 
ਿ੍ਰਤੀਸਨਧੀ

Manufacturer

Manufacturer 0197

Do      ManufacturerSterilisedUsing  

ਿੁੱਿਾ ਰੱਖੋ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਦਾਇਤਾ ਂ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ

ਿੈਿ ਸਵੱਚ ਯੂਸਨਟਾ ਂਦੀ 
ਸਗਣਤੀ (7)consult   keep 

date  ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਿਰਿਾ 
ਿਰਿੇ ਸਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇਖੋਧੁੱਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਉਤਿਾਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋDO  keep   

ਲੋਟ ਨੰਬਰ
ਸਮਆਦ ਿਮਾਿਤੀ 
ਦੀ ਸਮਤੀ

ਇਨਵੀਟਰੋ ਡਾਇਗਨੋਿਸਟਿ 
ਮੈਡੀਿਲ ਸਡਵਾਈਿInVitro   USE Batch 

2°C

30°CTEMPERATURE 
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