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

તમારી સટેપ-બા્-સટેપ માર્ગદરશશિકા 
ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 
ઍન્ટજન રૅપપડ ટેસટ (સૅલ્ફ-ટેસસટશિર) માટે

ABC12345678

ઉપયોગ માટનેી આ સૂચનાઓનો સંબંધ માત્ર ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 ઍન્ટજન રૅપપડ ટસેટ 
(સૅલ્ફ-ટસેસટિંગ), પ્રૉડકટ કોડ: L031-118Y5 માટ ેજ છે.

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

વૈકકલપક ભાષા સંસકરણો અને નવડીયો ડમૅો્સટ્ે્ ્સ અહીં ઉપલબધ છે 
gov.uk/covid19-self-test-help

તમારા ટેસટનાં બધાં પરરણામો NHSને જણાવો

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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તમારે શું કરવાનું છે

તમારી સટેપ-બા્-સટેપ માર્ગદરશશિકા

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 ઍન્ટજન રૅપપડ ટસેટ (સૅલ્ફ-ટસેસટિંગ) એ COVID-19ની  
પરખ માટનેો ્ીઘ્ર ટસેટ છે, જેમાં વપરા્કતા્ગઓ પોતાના નાકમાંથી પોતાનો સવૅબ નમૂનો લે છે.

તે સૅલ્ફ-ટસેસટિંગ માટ ેઅને ઇન નવટ્ો પનદાનાતમક ઉપયોગ માટ ેજ છે.

આ પ્રૉડકટને કુદરતી રબર લેટકેસ વડ ેબનાવવામાં આવી નથી, પરંતુ છેવાડાના વપરા્કતા્ગને રડનલવર 
કયા્ગ મુજબ પ્રૉડકટમાં કુદરતી રબર લેટકેસની હાજરી કે તેના અં્ો હોવાની ્ક્યતાને સંપૂણ્ગપણે  
નકારી ્કાય નપહ.

કૃપા કરીને આ ટેસટ કરતાં પહેલાં કાળજીપૂવ્ગક સૂચનાઓ વાંચો. 
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તમારા ટસેટનો નવસતાર તૈયાર કરો અને તમારી ટસેટ રકટની સામગ્ી તપાસો  પાન 7

તમારો ટસેટ સેટ અપ કરો પાન 9

તમારો સવૅબ નમૂનો લો  પાન 11

કોઈ અ્ય માટ ેટસેટ કરવો  પાન 12

સવૅબ નમૂના પર પ્રરિયા કરો  પાન  13

તમારં પરરણામ વાંચો  પાન  15

તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરો પાન  16

તમારા પરરણામનો ્ો અથ્ગ છે  પાન 17

તમારી ટસેટ રકટનો સુરક્ષિત રીતે પનકાલ કરો  પાન 18

COVID-19 જેમને હો્ એવા 3માંથી 1 લોકોને 
ખબર હોતી નથી કે તેમને આ રોર છે.
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તમારે શું કરવાનું છે

ટેસટ કરાવવા પવશે સલાહ

તકેદારીઓ
• ટસેટની 30 નમપનટ પહેલાં અથવા ટસેટ દરનમયાન કશું ખા્ો કે પી્ો નપહ, ધૂમ્રપાન અથવા વેપપિંગ 

કર્ો નપહ. 
• જો કોઈ પણ ભાગને નુકસાન થયેલું હોય તો ટસેટનો ઉપયોગ કર્ો નપહ.
• ટસેટની તમામ વપરાયેલ સામગ્ીનો ઘરની કચરાપેટીમાં સુરક્ષિત રીતે પનકાલ કરવો જોઈએ.
• ઉપયોગ પહેલાં અને પછી હાથ બરાબર ધુઓ. 
• જેમાં લોહી હોય એવા નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.
• જેઓને હાથ અને દૃનટિની સમસયાઓ હોય એવા લોકોને સવૅબબિંગ અને ટસેસટિંગની પ્રરિયામાં 

સહાયતાની જરૂર પડી ્કે છે.
• ટસેટ રકટ બાળકો અને પ્ાણીઓની પહોંચથી દૂર રાખો.

સંગ્રહ અને હૅ્ડલલશિર
• ટસેટ રકટનો સંગ્હ 2 - 30 °C તાપમાનની વચચે કરવો જોઈએ. ઠાર્ો નપહ. 
• સીલ કરેલા પાઉચ પર પપ્્ટ કરેલી ઍકસપાયરીની તારીખ બાદ ટસેટનો ઉપયોગ કર્ો નપહ.
• ટસેટ 15 - 30 °C તાપમાન મયા્ગદા પર કરવો જોઈએ.
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આ ટેસટ પવશે

શા માટે તમારે સૅલ્ફ-ટેસટ કરવો જોઈએ?

આ COVID-19 સૅલ્ફ-ટેસટ રકટ એ તમે ચેપગ્રસત થ્ા છો કે કેમ તે તપાસવા માટેનો એક 
સવૅબ ટેસટ છે. તે એવા લોકો માટે છે જેઓને લક્ષણો હો્ તેમજ એવા લોકો જેમને લક્ષણો 
ન હો્. જોકે, તમારા માટે ક્ા પ્રકારનો ટેસટ ્ોગ્ છે તે ચેક કરવા માટે તમારે રાષ્ટી્ 
પનદદેશોનું પાલન કરવું જોઈએ. 

જો COVID-19 માટે તમારો ટેસટ પૉપિરટવ આવે તો:

•  તમારે રોગનો ્ેફલાવો મયા્ગરદત કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ, તમારે અને તમારા ઘરના લોકોએ સરકારી 
પનદદે્ોનું પાલન કરીને સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

• તમારાં લષિણો ્રૂ થયાં તે અગાઉ છેલલા 48 કલાકમાં અથવા જો કોઈ લષિણો હાજર ન હોય તો 
પરૉનિરટવ ટસેટ પરરણામ આવયાના રદવસથી તમે જેઓની સાથે ઘપનષ્ઠ સંપક્કમાં આવયા હો એવા  
લોકો અને જે સથળોની મુલાકાત લીધી હોય તે અંગે લોકોને જાણ કરો અને સંભનવત COVID-19 
ચેપ માટ ેટસેટ કરાવવાનું કહો. હંમે્ાં સથાપનક અને રાષ્ટીય પનદદે્ોનું પાલન કરો.

જો તમારો COVID-19 માટેનો ટેસટ નૅરેરટવ આવે તો

એ ્ક્ય છે કે ટસેટ કરવામાં આવયો હોય તે સમયે તમે ચેપગ્સત ન હો. જોકે, નૅગેરટવ ટસેટ પરરણામથી 
એવી કોઈ ખાતરી મળતી નથી કે તમને કોરોનાવાઇરસ નથી.

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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સલાહ

જો તમને લચશિતા થતી હો્ તો મદદ મેળવવામાં મોડંુ કરશો નપહ. તમને પોતાને 
વધારે ખબર હો્ છે.

જો તમને COVID-19નાં લષિણો હોય અથવા COVID-19નો ચેપ લાગયો હોય તો કૃપા 
કરીને NHSના પનદદે્ોનું પાલન કરો:  

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

જો તમને COVID-19નાં લષિણો હોય અને તમારી કસથનત વધુ ખરાબ થાય તો અથવા તમને 
સાત રદવસો બાદ કસથનતમાં સુધારો ન જણાય તો NHS 111 ઑનલાઇન કોરોનાવાઇરસ 

સેવાનો ઉપયોગ કરો 111.nhs.uk.

જો તમારી પાસે ઇ્ટરનેટની સુનવધા ન હોય તો કરૉલ કરો NHS 111.

તબીબી કટોકટી માટે ડાયલ કરો 999.

બાળકોમાં COVID-19નાં લ લંક પર મેળવી ્કો છો: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-
children/

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
http://111.nhs.uk
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-Covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-Covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
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આ ટેસટ કોના માટે ્ોગ્ છે?

18 વર્ગથી વધુ ઉંમરના 
પુખત લોકો

સૅલ્ફ-ટસેટ અને રરપોટ્ક , 
જરૂર જણાય તો મદદ 
સાથે.

12થી 17 વર્ગના રકશોરો

સૅલ્ફ-ટસેટ અને રરપોટ્ક , 
પુખત વયકકતના પનરીષિણ 
સાથે. જરૂર પડ ેતો પુખત 
વયકકત ટસેટ કરી ્કે છે.

12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરનાં 
બાળકોનો

ટસેટ કોઈ પુખત વયકકત દ્ારા 
કરવામાં આવવો જોઈએ. 
જો તમને બાળકનો ટસેટ 
કરવામાં આતમનવશ્ાસ 
જણાતો ન હોય તો આ  
ટસેટ કર્ો નપહ.

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

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

આ સૂચના પુકસતકા માત્ર ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 ઍન્ટજન રૅપપડ ટસેટ (સૅલ્ફ-ટસેસટિંગ), 
પ્રૉડકટ કોડ: L031-118Y5નો જ ઉલલેખ કરે છે.

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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1. તમારા ટેસટનો પવસતાર તૈ્ાર કરો

રટપ

ટસેટની 30 નમપનટ પહેલાં અથવા ટસેટ 
દરનમયાન કશું ખા્ો કે પી્ો નપહ, ધૂમ્રપાન 
અથવા વેપપિંગ કર્ો નપહ.

સલાહ

તમને તમારા ટસેટ દરનમયાન 
ટાઇમરની (કાંડા ઘરડયાળ અથવા 
દીવાલ ઘરડયાળ) જરૂર પડ્ે.

 1  આ સૂચના માગ્ગદર્િંકા કાળજીપૂવ્ગક વાંચો.  
જો તમને વધુ સહાયતા જોઈતી હોય તો તમે 
ઑનલાઇન પણ સવૅબ ટસેટનો નવડીયો જોઈ ્કો 
છો: gov.uk/covid19-self-test-help

2 ટસેટ ્રૂ કરતાં પહેલાં તરત જ સપાટીને સા્ફ 
કરો, સવચછ કરો અને કોરી કરો.

3 તમારા હાથ ધુઓ અથવા સૅપનટાઇિ કરો. ટસેટ 
્રૂ કરતાં પહેલાં તે કોરા હોય તેની ખાતરી કરો.

જો તમે એકથી વધુ વયકકતનો ટસેટ કરી રહ્ા હો 
અથવા વરૉઇડ ટસેટ ્ફરીથી કરી રહ્ા હો તો પ્તયેક 
ટસેટની વચચે તમારા હાથ ્ફરીથી ધુઓ. 

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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તમારી રકટની સામગ્રી ચેક કરો

4  તમારા ટસેટ બરૉકસમાં તમારી પાસે નીચેની વસતુઓ હોવી જોઈએ:

ઍક્સ્ટ્રકે્શન બફર �ુબ્સ

ABC12345678

ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબ હોલડર

સીલ કરેલા પૅકમાં ટસેટ કૅસેટ

સીલ કરેલા પૅકમાં ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબ કચરાની બૅગ રડસપોિેબલ સવૅબ

કશુંક નુકસાન પામ્ ું હો્, તૂટી ર્ું હો્ કે ગુમ થ્ું હો્ તો શું કરવું

જો તમને કોઈ પણ વસતુ નુકસાન પામેલ, તૂટલે, ખૂટતી જણાય કે રકટમાં ઉપયોગ કરવામાં 
મુશકેલ જણાય તો તેનો ઉપયોગ કર્ો નપહ. તમે અમારા ગ્ાહક સંપક્ક  કે્દ્રને કરૉલ કરીને 
અભભપ્ાય આપી ્કો છો. દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સુધી લાઇનો ખુલલી રહે છે.

કરૉલ કરો; 119 (મોબાઇલ અને લૅ્ડલાઇનમાંથી મ્ફત). 
અમે 200 ભાષાઓમાં તેમજ ક્રિરટ્ સાઇન લૅક્ગવજમાં પણ સહાયતા આપીએ છીએ. 

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

સલાહ

http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. તમારં ટેસટ સેટ અપ કરો

30 
�મ�નટ

123456789

5 સીલ કરેલી બૅગમાંથી કૅસેટ લો અને તેને સવચછ 
સમતલ સપાટી પર મૂકો. 

ચેતવણી

એક વખત ખૂલયા બાદ 30 નમપનટની અંદર 
ટસેટ ્રૂ કરો.

કાળ� લો

6 ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબને તમારા ચહેરાથી દૂર 
રાખીને હળવેથી ટ્ૂબ પરની સીલલિંગ ર્ફલમ 
છોલી કાઢો, જેથી કોઈ પણ પ્વાહી ઢોળાતું 
ટાળી ્કાય.

ચેતવણી

જો ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબમાંનું પ્વાહી 
તવચા અથવા આંખોમાં જાય તો 
તાતકાનલકપણે તે ધોઈ કાઢો અને જરૂર 
જણાય તો તબીબી સહાયતા માંગો.

7 ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબને ટ્ૂબ હોલડરમાં દાખલ 
કરો, જેથી બ્ફર ઢોળાતું ટાળી ્કાય.
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8 સીલ કરેલા રૅપરમાં સવૅબ ્ોધો અને હળવી, 
રે્મી ટોચ ઓળખો.

ચેતવણી

સવૅબની નરમ, રે્મી ટોચને અડ્ો નપહ.

કાળ� લો

9   જયારે તમે ઉપયોગ કરવા માટ ેતૈયાર હો તયારે 
જ સવૅબ પૅકેસજિંગ ખોલો. હળવેથી સવૅબ લો 
અને રે્મી ટોચને સપ્્ગ કરવાનું ટાળો.
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3. તમારો સવૅબ સામપલ લો

ચેતવણી

ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 ઍન્ટજન રૅપપડ ટસેટ (સૅલ્ફ-ટસેસટિંગ) માત્ર નાકના નમૂનાનો 
ઉપયોગ કરીને જ કરવું જોઈએ. જો તમને નાકમાંથી લોહી નીકળે તો તમારા નસકોરાને સવૅબ કર્ો નપહ.

12થી 17 વષ્ગની ઉંમરના રક્ોરો પુખત વયકકતના પનરીષિણ સાથે સૅલ્ફ-ટસેટ કરી ્કે છે. જરૂર પડ ે 
તો પુખત વયકકત ટસેટ કરી ્કે છે.

જો 12 વષ્ગથી ઓછી ઉંમરના બાળક અથવા જેને મદદની જરૂર હોય એવી વયકકતનો ટસેટ કરતા  
હો તો પાન 12 પરનાં પગલાંઓને અનુસરો.

10 એક નસકોરામાં સવૅબની આખી રે્મી ટોચ 
દાખલ કરો. હળવા રોટે્ નનો ઉપયોગ કરીને 
નસકોરાની ધારથી 2.5 સેમીથી ઓછા અંતરે 
સવૅબ ધકેલો.
આ અગવડદાયક લાગી ્કે છે. જો તમને 
મજબૂત ગનતરોધ અથવા દખુાવો થાય તો  
સવૅબ ક્બલકુલ વધારે ઊંડો દાખલ કર્ો નપહ.

x 5

11 નસકોરાની સામે ઘસીને 5 વખત 
સવૅબને ્ેફરવો.

x 5

12 સવૅબ દૂર કરો અને એ જ સવૅબ બીજા 
નસકોરામાં દાખલ કરો. પગલું 10 અને 
પગલું 11 ્ફરીથી કરો.
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કોઈ અ્્ માટે ટેસટ કરવો

સલાહ

12 વષ્ગથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનો ટસેટ કોઈ પુખત વયકકત દ્ારા કરવામાં આવવો જોઈએ. 
જો તમને બાળકનું ટસેટ કરવાનું ્ફાવે નપહ તો આ ટસેટ કર્ો નપહ.

13 તમને જયાં સુધી થોડા અવરોધનો અનુભવ ન 
થાય તયાં સુધી તેમના કોઈ એક નસકોરામાં 
સવૅબની રે્મી ટોચ હળવેથી મૂકો.

x 5

14 નસકોરાની સામે ઘસીને 5 વખત 
સવૅબને ્ેફરવો.

x 5

15 સવૅબ દૂર કરો અને એ જ સવૅબ બીજા 
નસકોરામાં દાખલ કરો. પગલું 13 અને 
પગલું 14 ્ફરીથી કરો.
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કોઈ અ્્ માટે ટેસટ કરવો 4. સવૅબ સામપલ પર પ્રરરિ્ા કરો

શ્ેષ્ઠ દેખાવ માટ ેતમારા નસકોરાંને 
લૂછ્ા બાદ ્ક્ય તેટલી જલદી નેસલ 
સવૅબ ટસેટ કરો.

રટપ ચેતવણી

જો ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબમાંનું પ્વાહી 
તવચા અથવા આંખોમાં જાય તો 
તાતકાનલકપણે તે ધોઈ કાઢો અને જરૂર 
જણાય તો તબીબી સહાયતા માંગો.

30 
સેક� ડ

16 ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબ લો,અને સવૅબની  
રે્મી ટોચ ટ્ૂબમાં એવી રીતે મૂકો જેથી તે 
પ્વાહીમાં રહે. 
ટોચને બળ સાથે ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબની  
ધાર સામે દબાવો, જે દરનમયાન 30 સેકંડ  
માટ ેટ્ૂબની ્ફરતે તેને ્ેફરવો.

x 5 17 ટ્ૂબની બાજુને દબાવતી વખતે 5 વખત 
સવૅબને ્ેફરવો.
તમારો નમૂનો પ્વાહીમાં ટ્ા્સ્ફર કરવા માટ ે
આમ કરવામાં આવે છે.

18 તમે સવૅબને દૂર કરો તે દરનમયાન ઍકસટ્કે્ન 
બ્ફર ટ્ૂબને તેની સામે ચપટી ભરીને પકડો. 
સવૅબની રે્મી ટોચમાંથી તમે બધું પ્વાહી  
દૂર કરો તેની ખાતરી કરો. 
સવૅબને પૂરી પાડવામાં આવેલી કચરાની  
બૅગમાં મૂકો.
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19 ડ્રૉપરની ટોચને ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબ પર 
ચુસતપણે જોડો. ટ્ૂબના તક્ળયાને ઘુમાવીને 
અથવા િાટકો મારીને સંપૂણ્ગપણે નમકસ કરો.

A
B

C
12345678

20 ટસેટ રકટ સવચછ અને સમતલ સપાટી પર 
હોય તેની ખાતરી કરો. 
ટસેટ દરનમયાન કૅસેટને ખસેડ્ો નપહ.

x 4

21 પ્વાહીનાં 4 ટીપાં ટસેટ કૅસેટ પર સપેક્સમેન  
વેલ (S) પર મૂકવા માટ ેઍકસટ્કે્ન બ્ફર 
ટ્ૂબને હળવેથી દબાવો.
ખાતરી કરો કે તમે હવાનો પરપોટો નપહ પરંતુ 
પ્વાહી પાડતા હો. 
ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબ કચરાની બૅગમાં મૂકો.

 

ABC12345678

15થી 30
�મ�નટ

22 સમય ચેકક કરો અને ટાઇમર સેટ કરો. તમે તમારં 
પરરણામ વાંચો તે પહેલાં 15 નમપનટ રાહ જુઓ.
જયારે ટાઇમર 15થી 30 નમપનટ પર પહોંચે તયારે 
પરરણામ વાંચો. 30 નમપનટ બાદ તે વાંચ્ો નપહ.
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5. તમારં પરરણામ વાંચો

અરત્નું

તમારં પરરણામ વાંચવા માટ ે15 પમપનટ રાહ જુઓ. 
30 પમપનટ બાદ પરરણામ વાંચ્ો નપહ.

પૉપિરટવ પરરણામ
બે લાઇનો દેખા્ે. એક રંગીન લાઇન ક્ટ્ોલ લાઇનના 
નવસતારમાં (C) હોવી જોઈએ અને અ્ય રંગીન લાઇન  
ટસેટ લાઇનના નવસતારમાં (T) હોવી જોઈએ.
Cની પાસેની એક લાઇન અને Tની પાસેની એક લાઇન, 
એમ બે લાઇનો, િાંખી લાઇનો પણ સૂચવે છે કે ટસેટ 
પરૉનિરટવ છે.

અરત્નું

જો તમારો ટસેટ પરૉનિરટવ 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/

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

અમા્્ પરરણામ
ક્ટ્ોલ લાઇન (C) દેખાઈ ્કતી નથી.

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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6. તમારા પરરણામ અંરે જાણ કરો

તમારે તમારાં પૉપિરટવ, નૅરેરટવ અથવા અમા્્ પરરણામો 
અંરે NHSને જાણ કરવી જોઈએ. 

ABC12345678

QR કોડ

ID ક્રમાકં

ટસેટનાં બધાં પરરણામોને રેકરૉડ્ક  કરવાથી વૈજ્ાપનકોને 
વાઇરસની નવી મહામારીઓ ્ોધવામાં અને કેવી રીતે 
પ્નતસાદ આપવો તેની સલાહ આપવામાં મદદ મળે છે.  
જો લોકો પરૉનિરટવ પરરણામ અંગે જ જાણ કરે તો  
કેસનાં સતરો ખરેખર હોય તેના કરતાં વધારે લાગે છે.

તેથી, તમારં પરરણામ નૅગેરટવ અથવા અમા્ય હોય તો 
પણ તમે ખાતરી કર્ો કે NHSની માપહતી ચોક્કસ રહે.

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

ઑનલાઇન રરપોટ્ટ  કરો (સૌથી િડપી ) 

જો તમે ઇંગલૅ્ડ, વેલસ અથવા ઉત્તર આયલલૅ્ડમાં રહેતા 
હો તો આ લલિંક પર જાઓ:
www.gov.uk/report-covid19-result 

જો તમે સકરૉટલૅ્ડમાં રહેતા હો તો આ લલિંક પર જાઓ: 
www.covidtest.scot 

અથવા ટેનલ્ફોનથી જાણ કરો

119 પર કરૉલ કરો

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

http://www.gov.uk/report-covid19-result
http://www.covidtest.scot
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7. તમારાં પરરણામનો શો અથ્ગ છે

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

પૉપિરટવ પરરણામ
જો તમારં પરૉનિરટવ પરરણામ આવે તો એવી સંભાવના છે કે તમે COVID-19થી હાલમાં 
ચેપગ્સત થયા છો અને અ્ય લોકોને ચેપ લગાડો એવું જોખમ છે. તમારે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવું 
જોઈએ. જયારે તમે પોતાના પરરણામ અંગે જાણ કરો તયારે તમને હવે પછી કયાં પગલાં લેવાં 
તે અંગે વધુ માપહતી આપવામાં આવ્ે.

ચેતવણી

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

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

જો તમારો ટસેટ નૅગેરટવ આવે તો તમારે પનયનમત હાથ ધોવા, સામાભજક અંતર રાખવું અને 
જયાં જરૂર હોય તયાં માસક પહેરવા સપહતના રાષ્ટીય અને સથાપનક પનયમો અને પનદદે્ોનું  
પાલન કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.

જો તતમને લષિણો જણાય તો તમારે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ અને
gov.uk/get-coronavirus-test પર જઈને અથવા 119 પર ગ્ાહક સંપક્ક  કે્દ્રને કરૉલ 
કરીને હાલનો ભલામણ કરાયેલો ટસેટ કરાવવો જોઈએ. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 
વાગયા સુધી ખુલલી રહે છે. તમારે અને તમારા ઘરના લોકોએ રાષ્ટીય પનદદે્ોનું પાલન કરવું 
જોઈએ.

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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અમા્્ પરરણામ
જો તમને અમા્ય પરરણામ મળે તો તેનો અથ્ગ એ છે કે ટસેટ બરાબર રીતે થયો નથી. નમૂનાનું 
કદ અપૂરતું હોય તેમ બની ્કે છે અથવા તમે ટસેટ બરાબર પૂરો કયયો ન હોય તેમ બની ્કે છે. 

તમારે પૅકમાંથી વધુ એક લેટરલ ફલો ટસેટનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. પ્થમ રકટમાંથી કોઈ 
વસતુનો ્ફરીથી ઉપયોગ કર્ો નપહ અને પગલા 1માંથી ટસેટની કાય્ગપ્ણાલી ્રૂ કરો.

જો સમસ્ા ચાલુ રહે તો

જો સમસયા ચાલુ રહે તો ટસેટ રકટસનો તાતકાનલકપણે ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો. જો તમારી પાસે 
બીજો એક ટસેટ ઉપલબધ ન હોય તો તમે NHS COVID-19 ઍપ દ્ારા અથવા નીચેની લલિંક પર 
જઈને અલગ પ્કારનો ટસેટ કરાવી ્કો છો: gov.uk/get-coronavirus-test અથવા  
119 પર ગ્ાહક સંપક્ક  કે્દ્રને કરૉલ કરી ્કો છો. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા 
સુધી ખુલલી રહે છે.

8. તમારી ટેસટ રકટનો સુરનક્ષત રીતે 
પનકાલ કરો

એક વખત તમારો ટસેટ પૂરો થયા બાદ તમામ વપરાયેલી ટસેટ રકટની સામગ્ી પૂરી પાડલેી 
કચરાની બૅગમાં મૂકો અને તેને તમારા ઘરના સામા્ય કચરામાં મૂકો. પનકાલ બાદ તમારા 
હાથ બરાબર ધુઓ.

http://gov.uk/get-coronavirus-test
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તમારા ટેસટનાં પરરણામોની નોંધ બનાવો

તે તમારા પોતાના રેકરૉડ્ક  માટ ેછે. તમારે તમારા પરરણામ અંગે NHSને જાણ કરવાની રહે્ે  
(માપહતી માટ ેજુઓ પાન 16).
જો તમે ઇંગલૅ્ડ, વેલસ અથવા ઉત્તર આયલલૅ્ડમાં રહેતા હો તો આ લલિંક પર જાઓ: 
www.gov.uk/report-covid19-result 

જો તમે સકરૉટલૅ્ડમાં રહેતા હો તો આ લલિંક પર જાઓ: www.covidtest.scot 

ટેસટ કોણે ક્ુું તારીખ સમ્ ટેસટનું પરરણામ

તમારી રકટમાં નીચેની વસતુઓ છે
વસતુઓ

ટસેટ કૅસેટસ

ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબિ

રડસપોિેબલ સવૅબ

કચરાની બૅગો

ઍકસટ્કે્ન બ્ફર ટ્ૂબ હોલડર

ઉપયોગ માટ ેસૂચનાઓ (આ દસતાવેજ)

7-પૅક

7

7

7

7

1

1

http://www.gov.uk/report-covid19-result
http://www.covidtest.scot
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NHS ટસેટ ઍ્ડ ટ્સે પ્ોગ્ામ હેઠળ રડપાટ્કમે્ટ ઑ્ફ હેલથ ઍ્ડ સોક્્યલ કેયર (DHSC) રડપલરૉયમે્ટના ભાગરૂપે 
જ આ સાધનનો સપલાય કરવાની પરવાનગી છે.

FlowflexTM SARS-CoV-2 ઍન્ટજન  
રૅપપડ ટેસટ (સૅલ્ફ-ટેસસટશિર)

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road, West Lake
District, Hangzhou, P.R. China (ચીન ગણરાજય), 310030

વેબસાઇટ: www.aconbio.com
ઇમેલ: COVID19selftest@aconlab.com.cn

રડસપોિેબલ સવૅબિ

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou
225109, Jiangsu, P.R. China (ચીન ગણરાજય)

અથવા

Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District,
Changzhou, 213017 Jiangsu P.R. China (ચીન ગણરાજય)

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany (જમ્ગની)

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124
Heidelberg, Germany (જમ્ગની)

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich,  
Germany (જમ્ગની)

ઉતપાદક
 <n> ટસેટસ માટ ેપૂરતા 
પ્માણમાં છે.

તાપમાન મયા્ગદા

ઇન નવટ્ો પનદાનાતમક 
તબીબી ઉપકરણ

આ તારીખ સુધીમાં ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ

્ફરીથી ઉપયોગ કર્ો નપહ

ઉપયોગ માટ ે
સૂચનાઓ વાંચો

બૅચ કોડ કૅટલરૉગ નંબર

યૂરોપપયન સમુદાયમાં અનધકૃત 
પ્નતપનનધ ઉતપાદનની તારીખ કોરં રાખો

જયારે પૅકેજને નુકસાન થયેલ હોય 
તયારે ઉતપાદનો ઉપયોગ કર્ો નપહ

્ફરીથી જંતુમુકત કર્ો નપહ સૂય્ગપ્કા્થી દૂર રાખો

ઇથીલીન ઑકસાઇડનો ઉપયોગ 
કરીને જંતુમુકત કરાયું

રરસાઇકલેબલ ચેતવણી, કૃપા કરીને 
સૂચના વાંચો

સંસકરણ 1151355105 અમલી તારીખ 2021-10-08 
ઉપયોગ માટનેી આ સૂચનાઓનો સંબંધ ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. સાથે છે. 
FlowflexTM SARS-CoV-2 ઍન્ટજન રૅપપડ ટસેટ (સૅલ્ફ-ટસેસટિંગ), ઉતપાદ કોડ: L031-118Y5
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