قبل ازینکه تست را آغاز کنید ،این راهنمای کامل را با دقت بخوانید.
این تست ممکن است با تستی که قبالً استفاده کرده اید متفاوت باشد.

راهنمای مرحله به مرحله شما
برای تست خودی سریع Covid-19
(آنتی ژن) Orient Gene

این دستورالعمل های استفاده فقط مربوط به تست خودی سریع Covid-19
(آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneمیباشد.
این راهنما توضیح میدهد که چگونه میتوانید خود یا شخص دیگر را تست  COVID-19کنید ،و نتیجه آنرا به
 NHSگزارش دهید.
نسخه های زبان جایگزین از جمله نمایش ولزی و نمایش ویدیویی در gov.uk/covid19-self-test-help
موجود است.

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

کاری که باید انجام دهید
رهنمای مرحله به مرحله شما

دستورالعمل استفاده را با دقت بخوانید و مراحل را به ترتیب درست دنبال
نمائید .راه اندازی هر تست حدود  15دقیقه طول می کشد و نتایج بعد از 15
دقیقه دیگر آماده می شود.

توصیه در باره تست نمودن
15

دقیقه
راه اندازی

راهنمایی ها و اخطاریه های عمومی

محتویات این کتاب
بخش

1

عنوان

نکات مفید ،توصیه ها و چوکات های اخطار دهنده در امتداد راهنما برای کمک به شما نشر شده است.
با رعایت دقیق این دستورالعمل ها قدم به قدم ،چانس بسیار بیشتری برای به دست آوردن نتیجه ای قابل
اطمینان خواهید داشت.

صفحه

•

اگر هنگام سمپل گرفتن از بینی دچار خونریزی بینی شدید ،لطفا ً سمپل گرفتن را توقف دهید .سواب قابل
تست کردن نیست.

•

این محصول با الستیک طبیعی ساخته نشده است .با این حال ،وجود یا آثار الستیک طبیعی در محصول
تحویل داده شده به کاربر نهایی را نمی توان به طور کامل رد کرد.

•

بسته تست را از اطفال خورد سال دور نگه دارید.

•

همه اجزای بسته به جز نگهدارنده تیوب استخراج سمپل ،اقالم یکبار مصرف هستند .به جز نگهدارنده
تیوب استخراج سمپل ،از اجزای بسته استفاده شده مانند سواب یا تیوب های استخراج سمپل دوباره
استفاده نکنید.
اجزای بکس های مختلف را مخلوط نکنید .فقط از اجزای که درین بسته ارائه شده است استفاده کنید.

ساحه تست خود را آماده کنید

6

محتویات بسته تست خود را بررسی کنید

7

2

تست خود را تنظیم کنید

8

3

سمپل سواب (وسیله سمپل گیری از بینی) خود را بگیرید

10

انجام تست باالی یک شخص دیگر

11

4

سمپل سواب خود را پروسس کنید

12

5

نتیجه خود را بخوانید

•

14

•

6

نتیجه خود را گزارش دهید

15

اگر وسیله تست در معرض مواد شوینده خانگی (به ویژه مایع سفید کننده) قرار گرفته است ،از آن
استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر به نتیجه نادرست شود.

7

نتایج شما چی مفهموم میدهد

16

•

تست را در زیر نور مستقیم آفتاب انجام ندهید زیرا ممکن است منجر به نتیجه نادرست شود.

8

عملکرد تست

17

•

9

بسته (کیت) تست خود را در یک جای محفوظ دور بیندازید

17

•

این بسته ها فقط برای استفاده انسان طراحی شده اند.
ً
نگهدارنده تیوب استخراج سمپل را دور نیندازید ،برای همه تست ها مجددا استفاده می شود.

یک یادداشت از نتایج تست خود بسازید

18
توصیه

تقریبا  1نفر از  3نفر افراد مبتال به  COVID-19نمی دانند که
به آن مبتال هستند.
با تست-خودی منظم می توانیم شیوع را کاهش داده و از آسیب پذیرترین افراد در خانواده ها و
جوامع خود محافظت کنیم.

2

•

بسته تست را در حرارت نورمال اتاق یا در جای خشک و خنک نگهداری کنید ( 2تا  30درجه
سانتی گراد).

•

تحت شعاع مستقیم آفتاب قرار ندهید و در یخچال یا فریزر نگهداری نکنید.

•

بسته باید در حرارت اتاق ( 15تا  30درجه سانتی گراد) استفاده شود .اگر بسته در منطقه ای کمتر
از  15درجه سانتی گراد نگهداری شده است  ،قبل از استفاده آن را به مدت  30دقیقه در حرارت
نورمال اتاق بگذارید.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.
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3

راجع به این تست
چرا باید تست-خودی انجام دهید

این تست برای چه کسانی مناسب است

این بسته تست -خودی سریع ( COVID-19آنتی ژن) یک تست سمپل گیری از بینی است تا بررسی شود که
آیا شما مبتال هستید یا نه .این برای افرادی که عالئم دارند و همچنین برای افراد بدون عالئم است .با این حال،
باید دستورالعمل های ملی را تعقیب کنید تا بررسی کنید که کدام نوع تست برای شما مناسب است.

اگر تست  COVID-19شما مثبت باشد ،شما باید:
•

به محدود کردن شیوع بیماری کمک کنید ،شما و خانواده تان باید از دستورالعمل های فعلی دولت
پیروی کنید:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

•

به افرادی که در تماس نزدیک با آنها بوده اید و جاهای که در  48ساعت گذشته قبل از شروع عالئم
آنجا مراجعه کرده اید ،یا از روزی که نتیجه تست شما بدون کدام عالیم مثبت نشان داده شده است،
برای تست مبتال بودن احتمالی  COVID-19توصیه کنید .همیشه از دستورالعمل های محلی و ملی
پیروی کنید.

بزرگساالن باالتر از
 18سال

با در یافت کمک در صورت
نیاز ،تست خودی نموده و
گزارش دهید.

نوجوانان  17-12ساله

تست خودی نموده و تحت
نظارت یک بزرگسال گزارش
دهید .در صورت نیاز،
بزرگسال می تواند تست را
انجام دهد.

اگر تست  COVID-19شما منفی باشد
به احتمال زیاد در زمان انجام تست عفونی نبوده اید .با این حال ،نتیجه تست منفی ،تضمینی برای این نیست
که شما ویروس کرونا ندارید .شما باید به تعقیب نمودن دستورالعمل های دولت ادامه دهید.
توصیه
اگر شما یا طفل/اطفال شما عالئم ویروس کرونا ( )COVID-19دارید یا به ویروس کرونا مبتال شده
اید ،لطفا ً به راهنمای آنالین  NHSمراجعه کنید:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19
اگر شما یا طفل/اطفال تان عالئم ویروس کرونا ( )COVID-19دارید و وضعیت تان در حال بدتر
شدن است ،یا شما/طفل/اطفال شما بعد از  7روز بهتر نمی شوید ،به خدمات آنالین :NHS 111
 .111.nhs.ukمراجعه کنید اگر به انترنیت دسترسی ندارید به شماره  NHS 111تماس بگیرید.
برای واقعات عاجل طبی شماره  999را دایر کنید.
اگر به تشویش هستید ،دریافت کمک را به تأخیر نیندازید .به غریزه خود اعتماد کنید.

4

اطفال زیر سن  12سال

اطفال زیر سن  12سال باید توسط
یک بزرگسال تست شوند .در
صورت عدم اطمینان باالی خود
جهت تست یک طفل ،تست را انجام
ندهید .اگر طفل احساس درد کرد،
تست را ادامه ندهید.

•

افرادی که بینایی کمتر دارند هنوز می توانند از بسته های تست ما استفاده کنند ،اما ممکن است به کمک
نیاز داشته باشند.

•

این تست برای افرادی که تکلیف خونریزی بینی دارند یا افرادی که در  6ماه گذشته عملیات جراحی
صورت یا سر انجام داده اند مناسب نیست.

چند بار باید تست نمود

تعداد دفعات تست شما ممکن است با در نظر داشت شرایط شما و دستورالعمل های کنونی ملی یا محلی
متفاوت باشد.

در کجا می توان حمایت اضافی پیدا کرد

معلومات بیشتر تست خودی را در gov.uk/covid19-self-test-help :دریافت کنید .کنید.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.
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 .1ساحه تست خود را آماده کنید
شما نیاز خواهید داشت به:
• یک زمان سنج مانند ساعت دستی یا ساعت سر میزی
• دستمال کاغذی
• یک آئینه
• سطح پاک کن
• ضدعفونی کننده دست یا صابون و دسترسی به آب گرم

1

این دستورالعمل استفاده را با دقت بخوانید.
همچنین در صورت نیاز به کمک بیشتر می توانید
فیلم تست سواب (سمپل گیری از بینی) را بصورت
آنالین تماشا کنیدgov.uk/guidance/ :
covid-19-self-test-help

2

بالفاصله قبل از شروع تست ،یک سطح هموار را
صاف ،پاک و خشک کنید تا بسته تست روی آن
قرار گیرد .این به منظور جلوگیری از آلوده شدن
تست است.

3

20
ثانیه

6

دستان خود را به مدت  20ثانیه ،با صابون و آب گرم یا
ضدعفونی کننده دست ها بشویید.
اگر بیش از یک نفر را تست می کنید یا یک تست
باطل را تکرار می کنید ،سطح را پاک نموده و بین
هر تست دستان خود را دوباره بشویید .این به منظور
جلوگیری از آلوده شدن تست است.

محتویات بسته خود را بررسی کنید
4

در صندوق تست خود باید تمام اجناس زیر را داشته باشید:

سواب (وسیله سمپل گیری
از بینی) استریل در پاکت
سر بسته ()x7

تیوب استخراج سمپل
با بافر ()x7

وسیله تست در در
پاکت سر بسته ()x7

سرپوش تیوب ()x7

خریطه زنجیر دار ()x7
به عنوان کثافت دانی
استفاده کنید

نگهدارنده تیوب استخراج
سمپل ( x1قابل استفاده مجدد)
(دور نیندازید)

توصیه
اگر چیزی خراب ،شکسته یا مفقود شده باشد چه باید کرد
اگر متوجه چیزی خراب ،شکسته یا مفقود شدید ،لطفا ً از بسته تست استفاده نکنید .می توانید با تماس
به مرکز تماس با مشتریان باز دهی خود را بدهید .خطوط هر روز از ساعت  7صبح تا  11شب باز
است.
تماس به( 119 :از طریق تیلفون های همراه و تیلفون های ثابت رایگان میباشد).
ما به  200زبان و همچنین زبان اشاره انگلیسی در خدمت هستیم.
اگر توسط کدام وسیله ای آسیب دیدید ،گزارش دادن آن می تواند به دیگران کمک کند .لطفا به:
 coronavirus-yellowcard.mhra.gov.ukمراجعه کنید.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

7

 .2تست خود را تنظیم کنید
5

تیوب را از صورت خود دور نگه دارید ،پوش
چسپانده شده روی تیوب استخراج سمپل را بطور
کامل جدا کنید تا از ریختن مایعات جلوگیری شود.
اخطاریه

اخطاریه
پوش چسپانده شده روی تیوب استخراج سمپل را
با دندان باز نکنید .از تماس بافر استخراج با
پوست خود جلوگیری کنید.

بافر استخراج دارای مواد نگهدارنده است که
ممکن است در برخی افراد عکس العمل
حساسیتی ایجاد کند .در صورت تماس محلول
با پوست یا چشم ،با مقدار زیاد آب بشویید .در
صورت سوزش پوست ،به داکتر مراجعه کنید.

8

20
ثانیه

دسته سواب

6

تیوب استخراج حاوی بافر را در نگهدارنده تیوب
استخراج سمپل قرار دهید.

7

بینی خود را به شکل کامل در یک دستمال کاغذی
پاک کرده و آن را در کثافت دانی های خانگی خود
بیندازید .این به این دلیل است که شما مخاط اضافی
را از بین می برید.

9

8

سواب استریل را در پاکت سر بسته پیدا کنید .نوک
نرم و تکه ای سواب را شناسایی کنید.

نوک سواب

10

اگر در حال تست طفل/فرد وابسته هستید،
در صورت نیاز به او کمک کنید تا بینی خود را
پاک کند.

بعد از پاک کردن بینی تان ،دست های خود را با
استفاده از آب و صابون یا ضدعفونی کننده دست ها
برای  20ثانیه کامالً بشویید .این به منظور جلوگیری
از آلوده شدن تست است .اگر به یک طفل/فرد
وابسته کمک می کنید که بینی خود را پاک کند،
هر دوی شما باید دستان خود را به مدت  20ثانیه
کامالً بشویید ،یا از ضدعفونی کننده دست استفاده
کنید.

پوش سواب را باز کرده و بطور کامل آنرا از داخل
پاکت بیرون کنید.
اخطاریه
هرگز نوک تکه ای سواب یا هیچ سطحی را
با دست خود لمس نکنید.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

9

 .3سمپل سواب خود را بگیرید
اخطاریه
لطفا ً مطمئین شوید که قبل از داخل نمودن سواب در بینی ،تمام میخک های بینی یا جواهرات مشابه کشیده شده اند.
اگر طفل زیر سن  12سال ،یا فردی که به کمک نیاز دارد را تست میکنید ،مراحل صفحه  11را تعقیب کنید.

تست نمودن خود تان
10

ضرورت به زور زدن نيست و ضرورت نيست كه به داخل
سوراخ بيني خود فشار دهید.

11

x5

10

اطفال زیر سن  12سال باید توسط یک بزرگسال تست شوند .دستورالعمل های زیر را در مورد نحوه آماده
سازی و تست یک طفل یا شخصی که به کمک نیاز دارد دنبال کنید .شما می توانید یک ویدیوی نمایش را
در gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help :تماشا کنید .اگر طفلی را تست می کنید ،بسته
تست را به او نشان دهید و در مورد کاری که قرار است انجام دهید با او صحبت کنید .در صورت امکان
آنها را در بغل کسی بشانید یا از کسی بخواهید دست شان را محکم بگیرد .از طفل بخواهید بینی خود را
داخل دستمال پاک کند .دستمال را در باطله دانی سر بسته بیندازد.

سوراخ اول بینی
نوک تکه ای سواب را فقد در یک سوراخ بینی (تقریبا ً 2.5
سانتی متر) داخل کنید ،مطمئین شوید که نوک تکه ای سواب
 2.5سانتی متر داخل اولین سوراخ بینی قرار گرفته است.
سواب را بطور کامل در اطراف سوراخ بینی خود با حرکت
دایره ای  5بار بچرخانید .مطمئین شوید که بین نوک تکه ای
سواب و قسمت داخلی سوراخ بینی تماس خوبی وجود دارد.

x5

انجام تست باالی شخص دیگر
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سواب را بطور کامل در اطراف سوراخ بینی خود با حرکت
دایره ای  5بار بچرخانید .مطمئین شوید که بین نوک تکه ای
سواب و قسمت داخلی سوراخ بینی تماس خوبی وجود دارد.

سواب را بطور کامل در اطراف سوراخ بینی شان با
حرکت دایره ای  5بار بچرخانید .ضرورت به زور زدن
نيست و ضرورت نيست كه به داخل سوراخ بيني فشار
دهید .مطمئین شوید که بین نوک تکه ای سواب و قسمت
داخلی سوراخ بینی تماس خوبی وجود دارد.

x5

سوراخ دوم بینی
از همان سواب استفاده کنید ،نوک تکه ای سواب را در سوراخ
دیگر بینی (تقریبا ً  2.5سانتی متر) داخل کنید ،مطمئین شوید که
نوک تکه ای سواب  2.5سانتی متر داخل سوراخ دوم بینی قرار
گرفته است.

سوراخ اول بینی
نوک تکه ای سواب را در یک سوراخ بینی طفل/شخصی
که تست می کنید داخل نمایید.
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سوراخ دوم بینی
از همان سواب استفاده کنید ،نوک تکه ای سواب را در
سوراخ دیگر بینی طفل/شخصی که تست میکنید داخل
نمایید.
سواب را بطور کامل در اطراف سوراخ بینی شان با

x5

حرکت دایره ای  5بار بچرخانید .مطمئین شوید که بین
نوک تکه ای سواب و قسمت داخلی سوراخ دوم بینی تماس
خوبی وجود دارد.

اخطاریه

اخطاریه

اگر در هنگام سواب زدن دچار خونریزی بینی شدید ،لطفا ً سواب زدن را متوقف کنید .سواب قابل تست شدن نیست.
در صورت ادامه خونریزی توصیه می شود با داکتر خود مشورت کنید.

اگر شخصی که سواب می زنید دچار خونریزی بینی شد ،لطفا ً سواب زدن را متوقف کنید .سواب قابل تست شدن نیست .در
صورت ادامه خونریزی توصیه می شود با داکتر شان مشورت کنید.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

این کتاب دستورالعمل فقط به تست خودی سریع ( Covid-19آنتی ژن)  (GCCOV-502a-H7OGE) Orient Geneاشاره میکند.

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

تمام نتایج تست خود را به  NHSگزارش دهید

11

 .4سمپل گرفته شده را پروسس کنید
16
12

نوک تکه ای سواب را داخل مایع تیوب استخراج
سمپل قرار دهید.

تیوب استخراج سمپل را دوباره در نگهدارنده تیوب استخراج
بگذارید.

نوک سواب را با قدرت به لبه تیوب استخراج سمپل
فشار دهید ،در حالی که آن را حداقل  6بار به
اطراف تیوب بچرخانید.

17
13

سواب را در تیوب استخراج سمپل بگذارید،
یک زمان سنج تنظیم کنید و  1دقیقه بگذارید.

14

سواب را از تیوب استخراج سمپل بیرون کنید.

15

سواب را داخل خریطه پالستیکی زنجیر دار
بگذارید.

برای جلوگیری از چکیدن ،سرپوش تیوب استخراج سمپل را محکم
فشار دهید.

تاریخ انقضا ( )EXPرا در روی پاکت سر بسته بررسی کنید.
آله تست را از پاکت سر بسته بیرون کرده و باالی سطح هموار
پاک شده قرار دهید.

اخطاریه
یک آله تست که بیش از  30دقیقه بیرون از پاکت سر بسته قرار گرفته باشد ،باید دور
انداخته شود .خریطه خشک کننده داخلی و پاکت را با محفوظیت در داخل خریطه
پالستیکی /خریطه زنجیر دار بیندازید.

18

تیوب استخراج سمپل را خوب فشار دهید تا  4قطره مایع باالی چاه
سمپل (با عالمت  )Sروی آله تست قرار گیرد.

توصیه
اطمینان حاصل کنید که آله تست را روی یک سطح هموار و برابر قرار داده اید.
در جریان تست آله تست را حرکت ندهید .به آرامی قطره ها را به سمپل اضافه
کنید .زیادی پر نکنید.

توصیه
خریطه زنجیر دار می تواند به عنوان زباله دانی
استفاده شود.

12

15

19

زمان سنج تنظیم کنید.
برای خواندن نتیجه خود  15دقیقه صبر کنید.

دقیقه
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 .6نتیجه خود را گزارش دهید

 .5نتیجه خود را بخوانید
مهم
تست را بیش از  20دقیقه به حال خود رها نکنید زیرا این کار
نتیجه را باطل می کند.

20
دقیقه

نتیجه مثبت

دو خط ظاهر می شود .یک خط رنگه باید در ناحیه خط کنترول
( )Cو یک خط رنگه دیگر در ناحیه خط تست ( )Tباشد.

شما باید نتایج مثبت ،منفی و باطل خود را به NHS
گزارش دهید.
 QRکود

دو خط ،یکی در کنار  Cو دیگری در کنار  ،Tحتی خطوط کم
رنگ ،نشان می دهد که تست مثبت است.
نمبر شناسایی

مهم
در صورت مثبت بودن تست ،باید خود را قرنطینه کنید و خانواده
شما باید از دستورالعمل های دولت در مورد خود قرنطینه شدن
پیروی کنند:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

ثبت تمام نتایج تست ها به دانشمندان کمک می کند تا شیوع
ویروس های جدید را تشخیص داده و نحوه عکس العمل با آنها
را توصیه نمایند .اگر افراد فقط تنها نتیجه مثبت را گزارش
کنند ،سطح موارد از آنچه واقعا ً هستند بیشتر به نظر می رسد.
بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا باطل باشد ،مطمئن می
شوید که معلومات  NHSدقیق میماند.
شما به کود  QRیا نمبر شناسایی ضرورت دارید تا تحت آن
نتیجه خود را گزارش دهید.

گزارش آنالین (سریعترین)

اگر در انگلستان ،ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید ،از
 gov.uk/report-covid19-resultدیدن کنید.
اگر در اسکاتلند زندگی می کنید ،از سایت دیدن کنید:
covidtest.scot

یا با تیلفون گزارش دهید

با  119تماس بگیرید

نتیجه منفی

یک خط رنگه در قمست خط کنترول ( )Cظاهر
میشود اما در قسمت ( )Tظاهر نمیشود.

14

نتیجه باطل

خطوط هر روز ،از  7صبح تا  11شب (از تیلفون های همراه
و تیلفون های ثابت) باز است.

خط کنترول ( )Cظاهر نمیشود.
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 .7نتیجه شما چی مفهوم میدهد
شما فقط زمانی تست خود را تکمیل کرده اید که نتیجه خود را
گزارش نمایید

نتیجه باطل
اگر نتیجه تست شما باطل باشد ،این بدان معناست که نمی توان گفت هنگام انجام تست ویروس داشته
اید یا نه .برای اینکه بدانید آیا ویروس کرونا دارید یا نه ،به زود ترین فرصت تست دیگری را انجام
دهید .از هیچ چیزی که در تست اول استفاده نموده بودید درین تست استفاده نکنید و روش تست را از
مرحله  1شروع کنید.

نتیجه مثبت

در صورتیکه نتیجه شما مثبت باشد ،احتماالً در حال حاضر به  COVID-19مبتال شده اید و دیگران
را در معرض خطر قرار می دهید .باید خود را قرنطینه کنید .هنگامی که نتیجه خود را گزارش می
دهید ،معلومات بیشتری در مورد اقدامات بعدی در اختیار شما قرار می گیرد.

اگر مشکل همچنان ادامه داشت
اگر مشکل همچنان ادامه داشت ،بالفاصله استفاده از بسته های تست را قطع کنید .اگر تست دیگری
در دسترس ندارید ،میتوانید از طریق برنامه  NHS COVID-19یا با مراجعه به آدرس
 ،gov.uk/get-coronavirus-testیا با تماس گرفتن به مرکز تماس با مشتریان  119یک نوع
تست دیگر انجام دهید .خطوط همه روزه ،از  7صبح تا  11شب باز است.

اخطاریه
شما و هر کس که با شما زندگی می کند باید از راهنمایی های ملی و محلی فعلی پیروی کنید.
آن را می توانید در آدرسnhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/ :
 self-isolation-and-treatment/دریابید.

8

نتیجه منفی

این بدان معناست که به احتمال زیاد افرادی را تشخیص می دهد که در حال حاضر عفونی هستند و
باید فورا ً خود را قرنطینه کنند.

اگر نتیجه منفی گرفتید ،احتماالً در زمان انجام تست عفونی نبوده اید .با این حال ،نتیجه تست منفی،
تضمینی برای عدم ابتال به  COVID-19نیست.
در صورت منفی بودن تست ،باید از قوانین و دستورالعمل های ملی و محلی پیروی کنید ،از جمله
شستن مرتب دست ها ،رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک در صورت نیاز.
در صورت بروز عالئم باید خود را قرنطینه کرده و تست توصیه شده فعلی را در:
 gov.uk/get-coronavirus-testیا با تماس به مرکز تماس با مشتری در شماره  119دریابید.
خطوط هر روز از ساعت  7صبح تا  11شب باز میباشند .شما و خانواده تان باید از دستورالعمل
های ملی پیروی کنید.

عملکرد تست

اگر فردی دارای سطح باالی ویروس کرونا ( )COVID-19باشد ،احتماالً تست نتیجه مثبت
خواهد داد.

9

بسته تست خود را در یکجای محفوظ دور بیندازید
بعد از پایان یافتن تست ،تمام وسایل بسته تست استفاده شده را در خریطه کثافات تهیه شده بگذارید،
بجز نگهدارنده تیوب پالستیکی ،و در باطله دانی های عمومی خانگی خود بیندازید.
بعد از دور انداختن دستان خود را کامالً بشویید.

توصیه
از خریطه زنجیر دار می تواند به عنوان خریطه کثافات استفاده کرد.

16
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بسته شما دارای اجناس ذیل میباشد

یک یادداشت از نتایج تست خود بسازید
opبهoy tr
نتیجهr llits
بایدdlu
هنوزuoهمohs
Y .sd
شماستroc.
خودer nwo
سوابقruo
برایy rof
Tاینsi sih
ruگزارش دهید (برای معلومات به
NHS
خودeرا
شما
.)noitamrofni rof 51 egap ees( SHN eht ot tluser
صفحه  15مراجعه کنید).
ni evil uoy fI tluser-91divoc-troper/ku.vog :tisiV
gov.uk/report-covid19-result
سایتtocs.tsetdivoc ::
مراجعهnaبهtisiv d
ltocS
اگر در اسکاتلند زندگی می کنید به سایت  covidtest.scotسر بزنید
کود  QRیا نمبر شناسایی
بسته تست

شخص تست شونده

تاریخ

زمان

نتیجه تست

اجناس

 - 7بسته

دستورالعمل استفاده (این سند)

1

سواب استریل در پاکت سر بسته

7

آله تست در پاکت سر بسته

7

تیوب استخراج سمپل همراه بافر

7

سر پوش نوک دار

7

خریطه زنجیر دار

7

نگهدارنده تیوب استخراج سمپل

1

تصدیق QC

1
x
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عرضه این دستگاه فقط به عنوان بخشی از استقرار اداره مراقبت صحی و اجتماعی
. مجاز استNHS ) تحت برنامه تست و ردیابیDHSC(
Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street, :آدرس
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China )(چین
+86-572-5226222 : فکس+86-572-5226111 :تیلفون
www.orientgene.com :ویب سایت
quality@orientgene.com

Manufacturer

SENSUS GROUP LTD
The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, :آدرس
Spellbrook, Herts, CM23 4BD
) (انگلستانUnited Kingdom

0123

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

0197

:معلومات سواب
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Touqiao Town, Guangling DISTRICT, :آدرس
Yangzhou, Jiangsu 225109 China )(چین

Manufacturer

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany )(آلمان
info@llins-service.com :ایمیل
سمبول های استفاده شده
اگر پاکت تخریب شده
باشد از محصول
استفاده نکنید

Do
 Not Use If Package Is Damaged

تولید کننده
دستگاه تشخیص طبی
آزمایشگاهی

 لطفا به،اخطاریه
دستوارالعمل
مراجعه کنید

دوباره استریل نکنید

دوباره استفاده نکنید
تعداد واحد ها
)7( در بسته
شماره کتالوگ

Manufacturer
InVitro
 Diagnostic Medical Device

DO
 NOT REUSE

استریل شده با
اکسید اتیلن
تاریخ انقضا
تاریخ تولید
راجع به دستوارالعمل
های استفاده مشوره کنید
بدون الستیک

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

USE BY
date
 of manufacture
consult
 instructions for use

2-30 در حرارت
درجه سانتی گراد
نگهداری شود
شماره الت
از نور افتاب
دور نگه بدارید
خشک نگهدارید

TEMPERATURE LIMITATION

30°C

2°C

Batch
 Code

keep
 away from sunlight
keep dry

شخص مسئول
انگلستان
نماینده مجاز اروپا
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گزارش
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