
ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਇਸ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। 
ਇਿ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿਹੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਂਵਰਤੇ ਿਨ।

ਤੁਿਾਡੀ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ 
ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 
ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ (ਸਵੈ-ਟੈਸਟ)

ABC12345678

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾ,ਂ ਸਿਰਫ ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਸਿਡ ਟੈਿਟ 
(ਿਵੈ-ਟੈਿਟ), ਉਤਿਾਦ ਕੋਡ: L031-118Y5 ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਸਕਵੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤ ੇNHS ਨੂੰ ਨਤੀਸਜਆ ਂਬਾਰੇ ਸਕਵੇਂ ਦੱਿਣਾ ਹੈ।

ਸਵਕਲਸਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿੰਿਕਰਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਉਿਲਬਿ ਹਨ: 
gov.uk/covid19-self-test-help

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਹਜਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹੋੜ ਿੈ

ਤੁਿਾਡੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਸਿਡ ਟੈਿਟ (ਿਵੈ-ਟੈਿਟ) COVID-19 ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟੈਿਟ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਿਣੇ ਿਵੈਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆਿਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਿਵੈ-ਟੈਿਸਟੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ ਸਵਟਰ ੋਸਨਦਾਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।

ਉਤਿਾਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਲੇਟੈਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਿਰ ਅੰਤਮ-ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਉਤਿਾਦ ਸਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਲੇਟੈਕਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਕਾਸਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਿਕਦਾ।

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਹਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
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ਆਿਣੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਸਕੱਟ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ  ਿੰਨਾ 7

ਆਿਣੇ ਟੈਿਟ ਨੂੰ ਿੈੱਟਅਿ ਕਰੋ ਿੰਨਾ 9

ਆਿਣਾ ਿਵੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਵੋ ਿੰਨਾ 11

ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਲਈ ਟੈਿਟ ਕਰਨਾ  ਿੰਨਾ 12

ਿਵੈਬ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਿ੍ਰਸਕਸਰਆ ਕਰੋ  ਿੰਨਾ 13

ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿੜ੍ੋ  ਿੰਨਾ 15

ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਿੋਰਟ ਕਰੋ  ਿੰਨਾ 16

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿੰਨਾ 17

ਆਿਣੀ ਟੈਿਟ ਸਕੱਟ ਦਾ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਿਟਾਰਾ ਕਰੋ  ਿੰਨਾ 18

COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ 3 ਹਵੱਚੋਂ 1 ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਿ 
ਨਿੀਂ ਪਤਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਲਾਗ ਿੈ?

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ

ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ
• ਟੈਿਟ ਤੋਂ 30 ਸਮੰਟ ਿਸਹਲਾ ਂਜਾ ਂਇਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਿੀਓ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਿੀਓ ਜਾ ਂਵੇਿ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਜੇ ਸਕਿੇ ਸਹੱਿੇ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਿਹੁੰਸਚਆ ਹੈ ਤਾ ਂਟੈਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਿਾਰੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਟੈਿਟ ਿਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਚਰੇ ਸਵੱਚ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਿਟਾਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੋਵੋ। 
• ਉਹਨਾ ਂਨਮੂਸਨਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਸਜਨ੍ਾ ਂਸਵੱਚ ਖੂਨ ਹੈ।
• ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਸਦਆ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵੈਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।
• ਟੈਿਟ ਸਕੱਟ ਨੂੰ ਬੱਸਚਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਸਟਹੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ
• ਟੈਿਟ ਸਕੱਟ ਨੂੰ 2 - 30 °C ਸਵਚਕਾਰ ਤਾਿਮਾਨ ਤੇ ਿਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਓ ਨਾ। 
• ਿੀਲਬੰਦ ਿਾਉਚ 'ਤੇ ਛਿੀ ਸਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਟੈਿਟ 15 - 30 °C ਦੀ ਤਾਿਮਾਨ ਿੀਮਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਹਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?

ਇਿ COVID-19 ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਇਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲਾਗ ਿੈ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵੈਬ 
ਟੈਸਟ ਿੈ। ਇਿ ਉਨ੍ਾ ਂਲਹੋਕਾ ਂਲਈ ਿੈ ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਿੀਂ 
ਿਨ। ਿਾਲਾਹਂਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਿੀ ਿੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੇਿਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:

•  ਸਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਿੀਸਮਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰੀ  
ਿੇਿਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਂਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾ ਂਸਜਿ ਸਦਨ ਟੈਿਟ ਦਾ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਨਤੀਜਾ 
ਸਦਖਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂ48 ਘੰਸਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਿੀਂ ਸਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿੰਿਰਕ 
ਸਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੰਭਵ COVID-19 ਲਾਗ ਲਈ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣ  
ਦੀ ਿਲਾਹ ਸਦਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੇਿਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਉਂਦਾ ਿੈ

ਇਹ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਕ ਟੈਿਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਰ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਇਿ 
ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਲਾਿ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਚੰਤਤ ਿਹੋ ਤਾ ਂਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ 
ਭਰਹੋਸਾ ਕਰਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਕਰਿਾ ਕਰਕੇ  
NHS ਦੀ ਿੇਿ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰੋ:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਗੜ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿੱਤ ਸਦਨਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂNHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਿੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ 

111.nhs.uk. 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਤਕ ਿਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂNHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਲਈ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਚਆ ਂਸਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਿਲਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ: nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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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ਇਿ ਟੈਸਟ ਹਕਸਦੇ ਲਈ ਉਹਚਤ ਿੈ?

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਿਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਸਰਿੋਰਟ ਕਰੋ।

12 – 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਹਕਸ਼ਹੋਰ

ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਅਤੇ ਸਰਿੋਰਟ ਕਰੋ। 
ਸਜਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਟੈਿਟ 
ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ  
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ  
ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ 

ਟੈਿਟ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ 
ਸਕਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਤਮ-ਸਵਸ਼ਵਾਿੀ 
ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ  
ਤਾ ਂਇਹ ਟੈਿਟ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹਕੰਨੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਿੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਟੈਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾ ਂਿਥਾਨਕ ਸਦਸ਼ਾ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਿੂ ਸਿਾਇਤਾ ਹਕੱਥੋਂ ਹਮਲੇਗੀ
ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਲਵੋ: gov.uk/covid19-self-test-help

ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਿੁਿਸਤਕਾ ਸਿਰਫ ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਸਿਡ ਟੈਿਟ (ਿਵੈ-ਟੈਿਟ), 
ਉਤਿਾਦ ਕੋਡ: L031-118Y5 ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਹੈ।

1. ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਤਆਰ ਕਰਹੋ

ਸੁਝਾਅ

ਟੈਿਟ ਤੋਂ 30 ਸਮੰਟ ਿਸਹਲਾ ਂਜਾ ਂਇਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਿੀਓ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਿੀਓ ਜਾ ਂਵੇਿ 
ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਲਾਿ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਟਾਈਮਰ (ਹੱਥ ਘੜੀ ਜਾ ਂਕਲੋਕ)  
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

 1  ਇਿ ਹਦਾਇਤ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਆਨ ਨਾਲ ਿੜ੍ੋ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਵੈਬ  
ਟੈਿਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹੋ: 
gov.uk/covid19-self-test-help

2 ਟੈਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਿਸਹਲਾ ਂਇੱਕ ਿਮਤਲ ਿਤਹ 
ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਿਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੁਕਾਓ।

3 ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵੋ ਜਾ ਂਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਸਕ ਉਹ ਟੈਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂਿੁੱਕੇ 
ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਜਾ ਂਇੱਕ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਟੈਿਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ,  
ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਟੈਿਟ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਿੋਵੋ। 

http://gov.uk/covid19-self-test-help
http://gov.uk/covid19-self-test-help
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2. ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅਪ ਕਰਹੋ

30 
ਿਮੰਟ

123456789

5 ਟੈਿਟ ਕੈਿੇਟ ਨੂੰ ਿੀਲਬੰਦ ਬੈਗ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ 
ਇਿ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਿਮਤਲ ਿਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। 

ਹਚਤਾਵਨੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ ਦੇਣ 'ਤੇ, 30 ਸਮੰਟਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ 
ਟੈਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ

6 ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਸਚਹਰੇ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਟਊਬ ਤੋਂ ਿੀਸਲੰਗ ਸਫਲਮ ਨੂੰ ਸਿਆਨ 
ਨਾਲ ਸਛਲੋ ਤਾ ਂਜੋ ਸਕਿੇ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਡੱਗਣ 
ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਹਚਤਾਵਨੀ

ਜੇ ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਸਵੱਚ ਦਾ 
ਤਰਲ ਚਮੜੀ ਜਾ ਂਅੱਖਾ ਂਸਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,  
ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਿੋ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾ ਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਓ।

7 ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਸਟਊਬ ਹੋਲਡਰ ਸਵੱਚ 
ਿਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਬਫਰ ਨੂੰ ਡੱੁਲ੍ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਆਪਣੀ ਹਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਹੋ

4  ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਬਾਕਿ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਐਕਸਟ�ਕੈਸ਼ਨ ਬਫਰ ਿਟਊਬ

ABC12345678

ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ (ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ) ਬਫਰ ਸਟਊਬ 
ਦਾ ਹੋਲਡਰ

ਿੀਲਬੰਦ ਿੈਸਕੰਗ ਸਵੱਚ ਟੈਿਟ ਕੈਿੇਟ

ਿੀਲਬੰਦ ਿੈਸਕੰਗ ਸਵੱਚ ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਕਚਰੇ ਲਈ ਬੈਗ ਸਡਿਿੋਜ਼ੇਬਲ ਿਵੈਬ

ਜੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਹਨਆ, ਟੁੱਹਟਆ ਜਾ ਂਗਾਇਬ ਿੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕੱਟ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਿਾਸਨਆ, ਟੁੱਸਟਆ, ਗਾਇਬ ਜਾ ਂਵਰਤਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ,  
ਤਾ ਂਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਗਾਹਕ ਿੰਿਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ।  
ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 119 (ਮੋਬਾਈਲਾ ਂਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾ ਂਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ)।
ਅਿੀਂ 200 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ੍ਰਸਟਸ਼ ਿਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਸਡਵਾਈਿ ਤੋਂ ਨੁਕਿਾਨ ਿਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਹੋ  
ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

ਸਲਾਿ

http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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8 ਿੀਲਬੰਦ ਰੈਿਰ ਸਵੱਚ ਿਵੈਬ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਨਰਮ, ਕੱਿੜੇ 
ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰੋ।

ਹਚਤਾਵਨੀ

ਿਵੈਬ ਦੇ ਨਰਮ, ਕੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ

9   ਿਵੈਬ ਿੈਕੇਸਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਛੱਲ ਕੇ ਖੋਲੋ੍ 
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਵੋ। 
ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕੱਿੜੇ ਵਾਲੇ 
ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

3. ਆਪਣਾ ਸਵੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਵਹੋ

ਹਚਤਾਵਨੀ

ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਸਿਡ ਟੈਿਟ (ਿਵੈ-ਟੈਿਟ) ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਸਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਆਿਣੇ ਨੱਕ ਸਵੱਚੋਂ ਿਵੈਬ ਨਾ ਲਵੋ।

12-17 ਿਾਲ ਦੇ ਸਕਸ਼ੋਰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਿਵੈ-ਟੈਿਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਟੈਿਟ 
ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਕਿ ੇ12 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਜਿ ਨੂੰ ਿਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਿੰਨਾ 12 ਤੇ ਸਦੱਤੇ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ।

10 ਿਵੈਬ ਦੇ ਕੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਿੂਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਿ ਸਵੱਚ 
ਿਾਓ। ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਨਾਿ  
ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਤੋਂ 2.5 ਿੈ.ਮੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਿੱਕੋ।
ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਭਸਰਆ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੱਖਾ ਿ੍ਰਤੀਰੋਿ ਜਾ ਂਦਰਦ ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੰਦਾ  
ਹੈ ਤਾ ਂਿਵੈਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਨਾ ਿਾਓ।

x 5

11 ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਿਵੈਬ ਨੂੰ  
5 ਵਾਰ ਘੁੰਮਾਓ।

x 5

12 ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਿੀ ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਿ 
ਸਵੱਚ ਿਾਓ। ਕਦਮ 10 ਅਤੇ ਕਦਮ 11 ਦੁਹਰਾਓ।
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ਹਕਸੇ ਿਹੋਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ

ਸਲਾਿ

12 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦਾ ਟੈਿਟ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਸਵਸ਼ਵਾਿੀ ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਟੈਿਟ ਨਾ ਕਰੋ।

13 ਿਵੈਬ ਦੇ ਕੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਿਦੀ ਇੱਕ 
ਨਾਿ ਸਵੱਚ ਿਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿੀਂ ਕੁਝ ਿ੍ਰਸਤਰੋਿ ਮਸਹਿੂਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

x 5

14 ਨਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਿਵੈਬ ਨੂੰ  
5 ਵਾਰ ਘੁੰਮਾਓ।

x 5

15 ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਿੀ ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਿ ਸਵੱਚ 
ਿਾਓ। ਕਦਮ 13 ਅਤੇ ਕਦਮ 14 ਦੁਹਰਾਓ।

4. ਸਵੈਬ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਹਕਹਰਆ ਕਰਹੋ

ਵਿੀਆ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਿਣੀਆ ਂ
ਨਾਿਾ ਂਤੋਂ ਿਵੈਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਿਵੈਬ ਦਾ 
ਟੈਿਟ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ ਹਚਤਾਵਨੀ

ਜੇ ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਸਵੱਚ ਦਾ ਤਰਲ 
ਚਮੜੀ ਜਾ ਂਅੱਖਾ ਂਸਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ  
ਿੋ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾ ਂਡਾਕਟਰੀ  
ਿਹਾਇਤਾ ਲਓ।

30 
ਸਿਕੰਟ

16 ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਿਵੈਬ ਦੇ 
ਕੱਿੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਟਊਬ ਸਵੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ 
ਤਰਲ ਸਵੱਚ ਹੋਵੇ। 
ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, ਅਤ ੇ30 ਿਸਕੰਟ ਲਈ 
ਸਟਊਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਿਾਿੇ ਘੁੰਮਾਓ। 

x 5 17 ਸਟਊਬ ਦੇ ਿਾਿੇ ਨੂੰ ਸਨਚੋੜਦੇ ਹੋਏ ਿਵੈਬ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ 
ਵਾਰ ਘੁੰਮਾਓ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸਵੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੈ।

18 ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ  
ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਿਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰਡੀ ਵਾਗਂ ਦਬਾਓ।  
ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਸਕ ਿਵੈਬ ਦੇ ਨਰਮ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਿਾਰਾ 
ਤਰਲ ਕੱਢ ਸਲਆ ਹੈ। 
ਿਵੈਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ 
ਸਵੱਚ ਰੱਖ ਸਦਓ।
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5. ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ

ਨਤੀਜਾ ਿੜ੍ਨ ਲਈ 15 ਹਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 
30 ਹਮੰਟ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਿੜ੍ੋ।

ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ ਨਤੀਜਾ
ਦੋ ਲਾਈਨਾ ਂਿ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਟਰੋਲ 
ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (C) ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਟੈਿਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (T) ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਲਾਈਨਾ,ਂ ਇੱਕ C ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ T ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ  
ਸਕ ਸਫੱਕੀਆ ਂਲਾਈਨਾ,ਂ ਸਦਖਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਸਕ ਇਹ ਟੈਿਟ 
ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਹੈ।

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ

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

ਨੈਗੇਹਟਵ ਨਤੀਜਾ
ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (C) ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ 
ਲਾਈਨ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਿਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ 
(T) ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੀ।

ਨਾ-ਮੰਨਣਯਹੋਗ ਨਤੀਜਾ
ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (C) ਿ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

19 ਡ੍ੌਿਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ 
ਸਟਊਬ 'ਤੇ ਜੋੜੋ। ਸਟਊਬ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ 
ਕੇ ਜਾ ਂਸਹਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਲਾਓ।

A
B

C
12345678

20 ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਸਕ ਟੈਿਟ ਸਕੱਟ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਮਤਲ 
ਿਤ੍ਾ 'ਤੇ ਹੈ। 
ਟੈਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਿੇਟ ਨੂੰ ਸਹਲਾਓ ਨਾ।

x 4

21 ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ  
ਕੇ ਤਰਲ ਦੀਆ ਂ4 ਬੂੰਦਾ ਂਟੈਿਟ ਕੈਿੇਟ 'ਤੇ ਨਮੂਨਾ  
ਖੁੱਡ (S) ਸਵੱਚ ਿਾਓ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਛੱਡ ਰਹੇ 
ਹੋ ਨਾ ਸਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। 
ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਸਵੱਚ 
ਿਾਓ।

 

ABC12345678

15-30
ਿਮੰਟ

22 ਿਮਾ ਂਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਿੈੱਟ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 
ਿੜ੍ਨ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾ ਂ15 ਸਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਰ 15-30 ਸਮੰਟ 'ਤੇ ਿਹੁੰਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਨਤੀਜਾ ਿੜ੍ੋ। 30 ਸਮੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਿੜ੍ੋ।

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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7. ਤੁਿਾਡੇ ਨਤੀਹਜਆ ਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਿੈ

ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹਸਰਫ ਉਦੋਂ ਿੀ ਪੂਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ 
ਦੀ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿੈ

ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ ਨਤੀਜਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਿੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਚਤਾਵਨੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਿੇਿ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਡੀ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ: nhs.uk/
conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

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

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਸਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਿੇਿਾ ਂ
ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਣਾ, 
ਿਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਚਹਰੇ ਦੀਆ ਂਕਵਸਰੰਗਾ ਂਨੂੰ ਿਸਹਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸਵਕਿਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਟੈਿਟ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: gov.uk/get-coronavirus-test ਜਾ ਂ
119 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਿੰਿਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੇਿਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

6. ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ

ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਹਜ਼ਹਟਵ, ਨੈਗੇਹਟਵ ਜਾ ਂਹਵਅਰਥ ਨਤੀਹਜਆ ਂਦੀ 
NHS ਨੂੰ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ABC12345678

QR ਕੋਡ

ID ਨੰਬਰ

ਿਾਰੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਸਵਸਗਆਨੀਆ ਂਨੂੰ ਵਾਇਰਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿ੍ਰਕੋਿ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਅਤੇ ਿ੍ਰਸਤਸਕਸਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇਣ ਸਵੱਚ 
ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਿਾਸਜ਼ਸਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦੀ 
ਸਰਿੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮਾਮਸਲਆ ਂਦੇ ਿੱਿਰ ਉਿ ਨਾਲੋਂ  
ਉੱਚੇ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅਿਲ ਸਵੱਚ ਹਨ।

ਇਿ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਸਟਵ ਜਾ ਂਸਵਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਿੀਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਸਕ NHS ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀ ਰਹੇ।

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

ਆਨਲਾਈਨ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ (ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼) 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਗੰਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾ ਂਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਵੱਚ 
ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: 
www.gov.uk/report-covid19-result 

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

ਜਾ ਂਟੈਲੀਫਹੋਨ ਰਾਿੀਂ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ

119 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

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

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
http://www.gov.uk/report-covid19-result
http://www.covidtest.scot


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

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5 ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

ਨਾ-ਮੰਨਣਯਹੋਗ ਨਤੀਜਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਟੈਿਟ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਿਟ ਿੂਰਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਿਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਸਹਲੀ ਸਕੱਟ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟੈਿਟ ਿ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨੂੰ ਕਦਮ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਜੇ ਸਮੱਹਸਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ

ਜੇ ਿਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਟੈਿਟ ਸਕੱਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ  
ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਿਟ ਉਿਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ NHS COVID-19 ਐਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂgov.uk/get-
coronavirus-test 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਂ119 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਿੰਿਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 
ਸਕਿਮ ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵੇਰ ੇ7 ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂ 
ਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

8. ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਹੋ

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਿਟ ਿੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟੈਿਟ ਸਕੱਟ ਦੀ ਿਾਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਚਰੇ ਦੇ ਬੈਗ ਸਵੱਚ ਿਾ ਸਦਓ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਕੂੜੇ ਸਵੱਚ ਿਾ ਸਦਓ। 
ਸਨਿਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ 
ਬਣਾਓ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਿਣੇ ਸਰਕਾਰਡ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਿਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ NHS ਨੂੰ ਸਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
(ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੰਨਾ 16 ਵੇਖੋ)।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਗੰਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾ ਂਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: 
www.gov.uk/report-covid19-result 

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

ਹਕਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹਲਆ ਸੀ ਹਮਤੀ ਸਮਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਤੁਿਾਡੀ ਹਕੱਟ ਹਵੱਚ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆ ਂ
ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਿਨ

ਚੀਜ਼ਾਂ

ਟੈਿਟ ਕੈਿੇਟ

ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ

ਸਡਿਿੋਜ਼ੇਬਲ ਿਵੈਬ

ਕਚਰੇ ਲਈ ਬੈਗ

ਐਕਿਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਊਬ ਦਾ ਹੋਲਡਰ

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ (ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼)

7-ਪੈਕ
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20 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

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

FlowflexTM SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ  
ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ (ਸਵੈ-ਟੈਸਟ)

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

ਵੈੱਬਿਾਈਟ: www.aconbio.com
ਈਮੇਲ: COVID19selftest@aconlab.com.cn

ਹਡਸਪਹੋਜ਼ੇਬਲ ਸਵੈਬ

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou
225109, Jiangsu, P.R. China (ਚੀਨ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ)

ਜਾਂ

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

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster,  
Germany (ਜਰਮਨੀ)

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

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

ਸਨਰਮਾਤਾ <n> ਟੈਿਟਾ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਿਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਿ ਿੰਬੰਿੀ ਿੀਮਾ

ਇਨ ਸਵਟਰੋ ਡਾਇਗਨੋਿਸਟਕ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਡਵਾਈਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਦਾਇਤਾ ਂ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ ਬੈਚ ਕੋਡ ਕੈਟਾਲੌਗ ਨੰਬਰ

ਯੂਰਿੀਅਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ 
ਅਸਿਕਾਰਤ ਿ੍ਰਤੀਸਨਿੀ ਉਤਿਾਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿੁੱਕਾ ਰੱਖੋ

ਜਦੋਂ ਿੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਿਹੁੰਸਚਆ 
ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਤਿਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਿੁੱਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਇਥਾਈਲੀਨ ਆਕਿਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਣੂ ਰਸਹਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ

ਰੀਿਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਸਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇਖੋ

ਿੰਿਕਰਣ 1151355105 ਿ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਤੀ 2021-10-08 
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾ ਂACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਹਨ। 
FlowflexTM SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਸਿਡ ਟੈਿਟ (ਿਵੈ-ਟੈਿਟ), ਉਤਿਾਦ ਕੋਡ: L031-118Y5

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਹਜਆ ਂਦੀ NHS ਨੂੰ ਹਰਪਹੋਰਟ ਕਰਹੋ
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