ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اس پورے رہنما کو دھیان سے پڑھیں۔
یہ ٹیسٹ ان ٹیسٹوں سے مختلف ہوسکتا ہے جو آپ نے پہلے استعمال کیے ہیں۔

آپ کا قدم بہ قدم رہنما برائے
ACON Flowflex™ SARS-CoV-2
اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ (از خود ٹیسٹنگ)

ABC12345678

یہ ہدایات برائے استعمال ،صرف  ACON FlowflexTM SARS-CoV-2اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ (از خود
ٹیسٹنگ) ،پروڈکٹ کوڈ L031-118Y5 :سے متعلق ہیں۔
یہ رہنما وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ  COVID-19کے مدنظر کس طرح خود کا یا دوسرے فرد کا ٹیسٹ
کیا جائے ،اور  NHSکو نتائج کی رپورٹ کی جائے۔
متبادل زبان میں ورژن اور ویڈیو مظاہرے درج ذیل پر دستیاب ہیں gov.uk/covid19-self-test-help

اپنے ٹیسٹ کے تمام نتائج  NHSکو رپورٹ کریں

آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے
آپ کا قدم بہ قدم رہنما
 ACON FlowflexTM SARS-CoV-2اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ (از خود ٹیسٹنگ)  COVID-19کا پتہ لگانے
کے لیے ایک تیز رفتار جانچ ہے جس میں صارفین اپنی ناک سے اپنے سویب کا نمونہ لیتے ہیں۔
یہ از خود ٹیسٹنگ کے لیے ہے اور صرف ان وٹرو تشخیصی استعمال کے لیے ہے۔
یہ پروڈکٹ فطری ربر لیٹیکس سے نہیں بنایا گیا ہے تاہم ،اصل صارف کو جس طرح یہ پروڈکٹ ڈیلیور
کیا گیا ہے اس میں فطری ربر لیٹیکس کی موجودگی یا سراغ کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔
براہ کرم ٹیسٹ کو انجام دینے سے پہلے ہدایات کو احتیاط سے پڑھیں۔

 1اپنے ٹیسٹ کی جگہ تیار کریں اور اپنی کٹ کے مشموالت کی پڑتال کریں

صفحہ 7

 2اپنا ٹیسٹ ترتیب دیں

صفحہ 9

 3اپنے سویب کا نمونہ لیں

صفحہ 11

کسی دوسرے پر ٹیسٹ کرنا

صفحہ 12

 4سویب کے نمونے پر کارروائی کریں

صفحہ 13

 5اپنا نتیجہ پڑھیں

صفحہ 15

 6اپنے نتیجے کی رپورٹ کریں

صفحہ 16

 7آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے

صفحہ 17

 8اپنی ٹیسٹ کٹ بحفاظت تلف کریں

صفحہ 18

 COVID-19میں مبتال تقریبا  3افراد میں سے  1کو
معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہے۔
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج  NHSکو رپورٹ کریں

ٹیسٹ کرنے کے بارے میں مشورہ
احتیاطی تدابیر
• ٹیسٹ سے  30منٹ پہلے یا اس کے دوران کھانا ،پینا ،سگریٹ نوشی یا ویپنگ نہ کریں۔
• اگر کوئی حصہ خراب ہوگیا ہے تو ٹیسٹ استعمال مت کریں۔
• تمام استعمال شدہ ٹیسٹ کے سامان گھریلو کچرے میں محفوظ طریقے سے ضائع کر دیا جائے۔
• استعمال سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔
• ان نمونوں کا استعمال کرنے سے گریز کریں جن میں خون لگا ہو۔
• ہاتھ اور بینائی کے مسائل میں مبتال لوگوں کو سویب لینے اور ٹیسٹ کرنے کے عمل میں اعانت مطلوب
ہو سکتی ہے۔
• ٹیسٹ کٹ کو بچوں اور حیوانات کی پہنچ سے دور رکھیں۔

ذخیرہ اندوزی اور دیکھ بھال
• ٹیسٹ کٹ  2 - 30 °Cکے درمیان کے درجہ حرارت پر اسٹور کیا جانا چاہئے۔ منجمد مت کریں۔
• مہر بند پاؤچ پر پرنٹ شدہ اختتامی تاریخ کے بعد ٹیسٹ کا استعمال نہ کریں۔
• ٹیسٹ کو  15 - 30 °Cدرجہ حرارت کی حد پر انجام دیا جانا چاہئے۔
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اس ٹیسٹ کے بارے میں
آپ کو از خود ٹیسٹ کیوں کرنا چاہیے؟
یہ  COVID-19از خود ٹیسٹ کٹ ناک کے لیے ایک سویب ٹیسٹ ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ
انفیکشن پھیالنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں عالمات ہیں اور ساتھ ہی ان لوگوں کے
لیے جن میں عالمات نہیں ہیں۔ تاہم آپ کو ملکی رہنما خطوط پر عمل کر کے چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے
لیے کس قسم کا ٹیسٹ ٹھیک ہے۔

اگر  COVID-19کے لیے آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے:
• بیماری کے پھیالؤ کو محدود کرنے میں تعاون کریں ،آپ اور آپ کے گھرانے کو حکومت کے رہنما
خطوط پر عمل کرتے ہوئے خود کو آئسولیٹ کرنا چاہیے:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
• اپنی عالمات شروع ہونے کے بعد سے پچھلے  48گھنٹوں میں یا اگر کوئی عالمت نہیں ہے تو ٹیسٹ کا
مثبت ننتیجہ دکھائی دینے کے دن سےآپ جن لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں یا جن مقامات
پر گئے ہیں انہیں  COVID-19کے ممکنہ انفیکشن کا ٹیسٹ کروانے کو کہیں۔ مقامی اور ملکی رہنما
خطوط پر ہمیشہ عمل کریں۔

اگر  COVID-19کے مدنظر آپ کی جانچ منفی ہے
اس امر کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کیے جانے کے وقت آپ متعدی نہیں تھے۔ تاہم ،ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اس بات
کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ میں کورونا وائرس نہیں ہے۔

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

اگر آپ کو فکر الحق ہو تو مدد حاصل کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اپنے وجدان پر بھروسہ کریں۔
اگر آپ کو  COVID-19کی عالمات ہوں یا  COVID-19کی زد میں آئے ہوں تو ،براہ کرم  NHSکی
رہنمائی سے رجوع کریں:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
اگر آپ کو  COVID-19کی عالمات ہوں ،اور آپ کی کیفیت بگڑ جائے ،یا سات دنوں کے بعد
آپ کی طبیعت بہتر نہ ہو تو NHS 111 ،کی آن الئن کورونا وائرس سروس کا استعمال کریں

111.nhs.uk.
اگر آپ کی رسائی انٹرنیٹ تک نہیں ہے تو NHS 111
طبی ایمرجنسی کے لیے 999

کو کال کریں۔

ڈائل کریں۔

آپ بچوں میں  COVID-19کی عالمتوں کے بارے میں مزید مشورہ اس پر حاصل کر سکتے ہیں:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in/children
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یہ ٹیسٹ کس کے لیے موزوں ہے؟

 18+سال کی عمر کے
بالغان کے لیے

 12 – 17سال کی عمر کے
نوجوانوں کے لیے

 12سال سے کم عمر
کے بچے

اگر ضرورت ہو تو اعانت
لے کر ،خود سے ٹیسٹ
کریں اور رپورٹ کریں۔

از خود ٹیسٹ کریں اور بالغ
کی نگرانی میں رپورٹ
کریں۔ اگر ضروری ہو تو
بالغ ٹیسٹ انجام دے سکتا
ہے۔

ٹیسٹ کسی بالغ فرد کے
ذریعہ انجام دیا جانا چاہیے۔
اگر بچے کا ٹیسٹ کرنے میں
آپ کو اعتماد محسوس نہیں
ہوتا ہو تو یہ ٹیسٹ مت کریں۔

کتنی مرتبہ ٹیسٹ کرنا ہے
آپ کو کتنی بار ٹیسٹ کرنا چاہیے یہ آپ کے حاالت اور موجودہ ملکی یا مقامی رہنما خطوط پر
انحصار کرتے ہوئے مختلف ہو سکتا ہے۔

اضافی مدد کہاں سے تالش کریں
از خود ٹیسٹ کی مزید معلومات یہاں سے حاصل کریںgov.uk/covid19-self-test-help :
یہ ہدایاتی کتابچہ صرف  ACON FlowflexTM SARS-CoV-2اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ (از خود ٹیسٹنگ)،
پروڈکٹ کوڈ L031-118Y5 :سے متعلق ہے۔

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
6

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج  NHSکو رپورٹ کریں

 .1اپنے ٹیسٹ کی جگہ تیار کریں
مشورہ

سجھاؤ

آپ کو اپنے ٹیسٹ کے دوران ایک
ٹائمر (گھڑی یا دیوار گھڑی) کی
ضرورت ہوگی۔

ٹیسٹ سے  30منٹ پہلے یا اس کے دوران
کھانا ،پینا ،سگریٹ نوشی یا ویپنگ نہ کریں۔

1

اس ہدایاتی رہنما کو بغور پڑھیں۔ اگر آپ کو مزید
مدد درکار ہو تو آپ سویب ٹیسٹ کی ویڈیو آن الئن
بھی دیکھ سکتے ہیں:
gov.uk/covid19-self-test-help

2

ٹیسٹ شروع کرنے سے عین قبل ایک چپٹی سطح
کو صاف کریں ،اس کی صفائی کریں اور اسے
خشک کریں۔

3

اپنے ہاتھوں کو دھوئیں یا سینیٹائز کریں۔ اس بات
کو یقینی بنائیں کہ ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے وہ
خشک ہوں۔
اگر آپ ایک سے زیادہ فرد کا ٹیسٹ کر رہے ہیں یا
باطل ٹیسٹ دوبارہ کر رہے ہیں تو ،ہر ٹیسٹ کے
بیچ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھوئیں۔

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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اپنی کٹ کے مشموالت کی پڑتال کریں
4

آپ کے ٹیسٹ باکس میں درج ذیل اشیاء ہونی چاہئیں:

ABC12345678

مہر بند پیک میں ٹیسٹ کیسٹ
استخراجی بفر ٹیوب ہولڈر

استخراجی بفر ٹیوب

مہر بند پیک میں استخراجی بفر ٹیوب

فضلہ واال بیگ

ڈسپوز ایبل سویب

مشورہ
اگر کوئی چیز خراب ،ٹوٹی ہوئی یا غائب ہو تو ،کیا کریں
اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کٹ میں کوئی چیز خراب ہے ،ٹوٹی ہوئی ہے ،غائب ہے یا اسے استعمال
کرنا مشکل ہے تو اسے استعمال مت کریں۔ آپ کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو کال کرکے فیڈ بیک دے
سکتے ہیں۔ الئنیں روزانہ 7 ،بجے صبح سے  11بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔
کال کریں( 119 :موبائل اور لینڈ الئنوں سے مفت)۔
ہم  200زبانوں نیز برطانوی اشاراتی زبان میں تعاون پیش کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ڈیوائس سے ایسا ضرر پہنچتا ہے جس کی رپورٹ کرنے سے دوسروں کو مدد مل
سکتی ہے ،تو براہ کرم اس پر جائیںcoronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk :

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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 .2اپنا ٹیسٹ ترتیب دیں

5

ٹیسٹ کیسٹ کو مہر بند بیگ سے باہر نکالیں اور
صاف چپٹی سطح پر اسے رکھیں۔

6789
12345

انتباہ
کھل جانے پر 30 ،منٹ کے اندر ٹیسٹ شروع
کر دیں۔

30
منٹ

6

استخراجی بفر ٹیوب کو اپنے چہرے سے دور
رکھیں ،کوئی مائع چھلکنے سے بچنے کے لیے
ٹیوب پر سیل والے فلم کو احتیاط سے ادھیڑیں۔
انتباہ

Take
 careرکھیں
دھیان

اگر استخراجی بفر ٹیوب میں موجود سیال جلد
پر یا آنکھوں میں پڑ جاتا ہے تو ،فوری طور
پر دھوئیں اور اگر ضروری ہو تو طبی مدد
حاصل کریں۔

7

بفر کے چھلکنے سے بچنے کے لیے استخراجی بفر
ٹیوب کو ٹیوب ہولڈر میں داخل کریں۔
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9

8

مہر بند ریپر میں سویب کو تالش کریں اور نرم،
فیبرک والے سرے کی پہچان کریں۔
انتباہ
سویب کے نرم ،فیبرک والے سرے کو مس نہ
کریں۔

9

سویب پیکیجنگ کو صرف اسی وقت کھینچ کر
کھولیں جب آپ استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں۔
سویب آہستہ سے نکالیں اور فیبرک والے سرے کو
چھونے سے گریز کریں۔

Take
 careرکھیں
دھیان

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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 .3اپنے سویب کا نمونہ لیں
انتباہ
 ACON Flowflex™ SARS-CoV-2اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ (از خود ٹیسٹنگ) صرف ناک کے نمونے کا
استعمال کر کے انجام دیا جائے۔ اگر آپ کی ناک سے خون بہتا ہے تو اپنے نتھنے سے سویب نہ لیں۔
 12-17سال کی عمر کے جوان ،بالغ کی نگرانی میں از خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو بالغ
فرد ٹیسٹ انجام دے سکتا ہے۔
اگر  12سال سے کم عمر کے بچے کا ،یا جس فرد کو اعانت درکار ہو اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو،
صفحہ  12پر درج مراحل پر عمل کریں۔

10

سویب کا فیبرک واال پورا سرا ایک نتھنے میں
داخل کریں۔ آہستہ روٹیشن کا استعمال کر کے،
سویب کو نتھنے کے سرے سے  2.5سنٹی میٹر
سے کم دھکیلیں۔
یہ تکلیف دہ محسوس ہوسکتا ہے۔ اگر آپ تیز
مزاحمت یا درد محسوس کریں تو سویب کو گہرائی
تک مت داخل کریں۔

11

نتھنے کے اندرون کے سامنے رگڑتے ہوئے سویب
کو  5بار گھمائیں۔

x5

12

سویب کو نکال دیں اور اسی سویب کو دوسرے
نتھنے میں داخل کریں۔ مرحلہ  10اور مرحلہ 11
دہرائیں۔

x5
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کسی دوسرے پر ٹیسٹ کرنا
مشورہ
 12سال سے کم عمر کے بچوں کا ٹیسٹ کسی بالغ فرد کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ بچے کا ٹیسٹ
کرنے میں پُراعتماد محسوس نہیں کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ نہ کریں۔

13

سویب کے فیبرک والے سرے کو آرام سے ان کے
نتھنوں میں سے ایک میں ڈالیں یہاں تک کہ آپ کو
کچھ مزاحمت محسوس ہو۔

14

نتھنے کے اندرون کے سامنے رگڑتے ہوئے سویب
کو  5بار گھمائیں۔

x5

15

سویب کو نکال دیں اور اسی سویب کو دوسرے
نتھنے میں داخل کریں۔ مرحلہ  13اور مرحلہ 14
دہرائیں۔

x5
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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 .4سویب کے نمونے پر کارروائی کریں
انتباہ

مشورہ

اگر استخراجی بفر ٹیوب میں موجود سیال جلد پر
یا آنکھوں میں پڑ جاتا ہے تو ،فوری طور پر
دھوئیں اور اگر ضروری ہو تو طبی مدد حاصل
کریں۔

بہترین کارکردگی کے لیے ،اپنے نتھنے
کو سویب کرنے کے بعد جتنی جلدی
ممکن ہو ناک کے سویب کا ٹیسٹ کریں۔

30

16

سیکنڈز

استخراجی بفر ٹیوب لیں اور سویب کے فیبرک
والے سرے کو ٹیوب کے اندر ڈالیں تاکہ یہ مائع
کے اندر ہو۔
سرے کو استخراجی بفر ٹیوب کے کنارے سے زور
سے دبائیں ،جبکہ اسے  30سیکنڈ تک ٹیوب کے
گرد گھماتے رہیں۔

x5

17

ٹیوب کے بغل کو دباتے ہوئے سویب کو  5بار
گھمائیں۔
یہ آپ کا نمونہ مائع میں منتقل کرنے کے لیے ہے۔

18

جب آپ اسے نکالیں تو استخراجی بفر ٹیوب کو
سویب کے ساتھ بھینچیں۔ یقینی بنائیں کہ سویب
کے نرم سرے سے تمام مائع کو نکال لیا گیا ہے۔
سویب کو فراہم کردہ فضلہ والے بیگ میں رکھیں۔
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20

یقینی بنائیں کہ ٹیسٹ کٹ صاف اور سپاٹ
سطح پر ہو۔

ABC12345678

19

ڈراپر کے سرے کو استخراجی بفر ٹیوب کے اوپر
مضبوطی سے منسلک کریں۔ ٹیوب کے نچلے
سرے کو گھما کر یا جھٹک کر اچھی طرح مالئیں۔

ٹیسٹ کے دوران کیسٹ کو نہ ہالئیں۔

21

یقینی بنائیں کہ آپ ہوا کا بلبلہ نہیں بلکہ ،مائع ٹپکا
رہے ہیں۔

x4

استخراجی بفر ٹیوب کو فضلہ والے بیگ میں ڈالیں۔

ABC12345678

15-30
منٹ

استخراجی بفر ٹیوب کو آرام سے دبا کر مائع کے 4
قطرے ٹیسٹ کیسٹ پر اسپیسیمین ویل ( )Sکے اندر
ڈالیں۔

22

وقت چیک کریں اور ٹائمر سیٹ کریں۔ اپنا نتیجہ
پڑھنے سے قبل  15منٹ انتظار کریں۔
جب ٹائمر  15-30منٹ تک پہنچ جائے تو نتیجہ
پڑھیں۔  30منٹ کے بعد نہ پڑھیں۔

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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 .5اپنا نتیجہ پڑھیں
اہم
اپنا نتیجہ پڑھنے کے لیے  15منٹ انتظار کریں۔
 30منٹ کے بعد نتیجہ مت پڑھیں۔

مثبت نتیجہ
دو لکیریں نمودار ہوتی ہیں۔ ایک رنگین لکیر کنٹرول الئن
والے حصہ ( )Cمیں ہونی چاہیے ،اور دوسری رنگین لکیر
ٹیسٹ الئن والے حصہ ( )Tمیں ہونی چاہیے
دو الئنیں ،ایک  Cسے آگے اور ایک  Tسے آگے ،حتی کہ
دھندلی الئنیں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹیسٹ مثبت ہے۔
اہم
اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود کو آئسولیٹ کریں اور آپ کے گھرانے کو چاہیے کہ
خود کو آئسولیٹ کرنے سے متعلق سرکاری رہنما خطوط پر عمل کریں:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

منفی نتیجہ

ایک رنگین لکیر کنٹرول الئن والے حصہ ()C
میں نمودار ہوتی ہے۔ ٹیسٹ الئن والے حصہ
( )Tمیں کوئی لکیر نمودار نہیں ہوتی ہے۔

باطل نتیجہ

کنٹرول الئن ( )Cنمودار ہونے میں ناکام
ہوتی ہے۔
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 .6اپنے نتیجے کی رپورٹ کریں
آپ کو چاہیے کہ  NHSکو اپنے مثبت ،منفی یا باطل نتائج
کی رپورٹ کریں۔
codeکوڈ
QR
QR
678

2345

ABC1

نمبرID
number
ID

تمام ٹیسٹ کے نتائج کو ریکارڈ کرنے سے سائنس دانوں کو
وائرس کی نئی ابتالء کا پتہ لگانے اور اس پر جوابی اقدام
کرنے کا طریقہ بتانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر لوگ صرف
مثبت نتیجے کی ہی رپورٹ کریں تو ،کیسز کی سطحیں اس
سے زیادہ نظر آتی ہیں جتنی واقعتا ً وہ ہیں۔
لہذا یہاں تک کہ آپ کا نتیجہ منفی یا باطل ہو تو ،آپ NHS
کی معلومات درست رہنے کو یقینی بنائیں گے۔
آپ کو اپنے نتیجے کی رپورٹ کرنے کے لیے درج QR
کوڈ ،یا اس کے نیچے موجود  IDنمبر درکار ہوتا ہے۔

آن الئن رپورٹ کریں (جلد سے جلد)
اگر آپ انگلینڈ ،ویلز یا شمالی آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو
مالحظہ کریں:
www.gov.uk/report-covid19-result
اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو مالحظہ کریں:
www.covidtest.scot

یا بذریعہ ٹیلیفون رپورٹ کریں

119

پر کال کریں

الئنیں روزانہ 7 ،بجے صبح سے  11بجے رات تک کھلی
رہتی ہیں( ،موبائل اور لینڈ الئنوں سے مفت)

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5
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 .7آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے
آپ نے اپنا ٹیسٹ صرف اسی وقت مکمل کیا ہے جب آپ نے
اپنے نتیجے کی رپورٹ کر دی ہو
مثبت نتیجہ
اگر آپ کو مثبت نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو ،اس کا امکان ہے کہ آپ فی الحال  COVID-19سے
متاثر ہیں اور دوسروں کو متاثر کرنے کے خطرے کی زد میں ہیں۔ آپ کو خود کو آئسولیٹ کرنا
چاہیے۔ جب آپ اپنے نتیجے کی رپورٹ دیں گے ،تو آپ کو اگلے مراحل انجام دینے کے بارے
میں مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔
انتباہ
آپ ،اور جو بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے ،اسے موجودہ ملکی اور مقامی رہنمائی پر عمل کرنا
چاہیے۔ اسے nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-
 and-treatment/پر معلوم کیا جاسکتا ہے۔

منفی نتیجہ
اگر آپ کو منفی نتیجہ ملتا ہے تو ،اس امر کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کیے جانے کے وقت آپ
متعدی نہیں تھے۔ تاہم ،ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ میں COVID-19
نہیں ہے۔
اگر آپ کا ٹیسٹ منفی ہے تو ،آپ پر الزم ہے کہ ملکی اور مقامی اصولوں اور رہنما خطوط پر
عمل کرتے رہیں ،جس میں باقاعدگی سے ہاتھ دھونا ،سماجی دوری بنانا اور ضرورت پڑنے پر
فیس کورنگس پہننا شامل ہے۔
اگر آپ میں عالمات فروغ پاتی ہیں تو آپ کو خود کو آئسولیٹ کرنا چاہیے اور یہاں سے موجودہ
تجویز کردہ ٹیسٹ حاصل کرنا چاہیے gov.uk/get-coronavirus-test :یا  119پر کسٹمر
کنٹیکٹ سنٹر کو کال کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ الئنیں روزانہ  7بجے صبح سے  11بجے
رات تک کھلی رہتی ہیں۔ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو قومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
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باطل نتیجہ
اگر آپ کو باطل نتیجہ ملتا ہے تو ،اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ صحیح سے نہیں ہوا ہے۔ ہوسکتا
ہے کہ نمونے کی مقدار کافی نہ رہی ہو یا آپ نے ٹیسٹ کو صحیح طور پر مکمل نہیں کیا ہو۔
آپ کو پیک سے دوسرا لیٹرل فلو ٹیسٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی کٹ سے کسی بھی
چیز کو دوبارہ استعمال نہ کریں ،اور ٹیسٹ کا طریقہ کار مرحلہ  1سے شروع کریں۔

اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے
اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو ،ٹیسٹ کٹس استعمال کرنا فوری طور پر روک دیں۔ اگر آپ
کے پاس دوسرا ٹیسٹ دستیاب نہیں ہے تو ،آپ  NHS COVID-19ایپ کے ذریعے ،یا
 gov.uk/get-coronavirus-testمالحظہ کر کے یا کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو  119پر کال
کر کے ایک مختلف قسم کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ الئنیں روزانہ  7بجے صبح سے  11بجے
رات تک کھلی رہتی ہیں۔

 .8اپنی ٹیسٹ کٹ بحفاظت تلف کریں
آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو جانے پر ،استعمال شدہ کٹ کا تمام مواد فراہم کردہ فضلہ والے بیگ میں
ڈالیں اور اپنے عمومی گھریلو کچرے میں ڈالیں۔ تلف کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح
دھوئیں۔
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اپنے ٹیسٹ کے نتائج کا ایک نوٹ بنائیں
یہ آپ کے اپنے ریکارڈ کے لیے ہے۔ آپ کو اب بھی  NHSکو اپنے نتیجے کی رپورٹ کرنی چاہیے
(معلومات کے لیے صفحہ  16دیکھیں)۔
اگر آپ انگلینڈ ،ویلز یا شمالی آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو مالحظہ کریں:
www.gov.uk/report-covid19-result
اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو مالحظہ کریںwww.covidtest.scot :
ٹیسٹ کس نے کیا ہے

تاریخ

وقت

ٹیسٹ کا نتیجہ

آپ کی کٹ درج ذیل
سامان پر مشتمل ہے
آئٹم

-7پیک

ٹیسٹ کیسٹ

7

استخراجی بفر ٹیوب

7

ڈسپوز ایبل سویب

7

فضلہ واال بیگ

7

استخراجی بفر ٹیوب ہولڈر

1

استعمال کے لیے ہدایات (یہ دستاویز)

1
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اس ڈیوائس کی سپالئی کی صرف  NHSٹیسٹ اینڈ ٹریس پروگرام کے تحت ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر
( )DHSCکی تعیناتی کے حصے کے بطور اجازت ہے۔

 FlowflexTM SARS-CoV-2اینٹیجین
ریپڈ ٹیسٹ (از خود ٹیسٹنگ)
ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road,
West Lake District, Hangzhou,
( P.R. Chinaپیپلز ریپبلک آف چائنا)310030 ،
ویب سائٹwww.aconbio.com :
ایمیلCOVID19selftest@aconlab.com.cn :

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster,
( Germanyجرمنی)

ڈسپوز ایبل سویب

یا

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou 225109, Jiangsu,
( P.R. Chinaپیپلز ریپبلک آف چائنا)
Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District,
Changzhou, 213017 Jiangsu
( P.R. Chinaپیپلز ریپبلک آف چائنا)

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

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich,
( Germanyجرمنی)

مینوفیکچرر

< >nٹیسٹ کے لیے
کافی ہے

درجۂ حرارت کی حد

ان وٹرو ڈائگنوسٹک
میڈیکل ڈیوائس

اس تاریخ تک استعمال کریں

دوبارہ استعمال مت کریں

ہدایات برائے استعمال سے
رجوع کریں

بیچ کوڈ

کیٹالگ نمبر

یورپی کمیونٹی میں مجاز نمائندہ

مینوفیکچر کی تاریخ

خشک رکھیں

پیکیج خراب ہونے پر پروڈکٹ
استعمال مت کریں

دوبارہ جراثیم سے پاک
مت کریں

دھوپ سے دور رکھیں

ایتھلین آکسائیڈ کا استعمال کر کے
جراثیم سے پاک کیا ہوا

ری سائیکل کے قابل

انتباہ ،براہ کرم ہدایت سے
رجوع کریں

ورژن  1151355105مؤثر تاریخ 2021-10-08
یہ ہدایات برائے استعمال  ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.سے متعلق ہیں۔
 FlowflexTM SARS-CoV-2اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ (از خود ٹیسٹنگ) ،پروڈکٹ کوڈL031-118Y5 :
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