قبل از آغاز تست ،تمامی این راهنما را با دقت بخوانید.
این تست امکان دارد با تست هایی که قبال داشته اید ،فرق داشته باشد.

راهنمای قدم به قدم شما برای
کست تست سریع انتی ژن
SureScreen SARS-CoV-2
(سواب بینی) (طال)

قطعه

باز

این طرزالعمل ها برای کست تست سریع انتی ژن SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2
(سواب بینی) (طال) میباشد ،کود محصول.COVID19AGVCGS7 :
این راهنما تشریح می دهد که چگونه از خود یا شخص دیگری تست  COVID-19بگیرید و چطور نتایج خود
را راپور دهید.
ورژن های لسان جایگزین و فلم های ویدیوئی در این آدرس قابل دسترس می باشند:
gov.uk/covid19-self-test-help

نتایج تمام تست ها را به  NHSراپور دهید

کاری که شما باید انجام بدهید

راهنمای قدم به قدم شما
این طرزالعمل ها را بخوانید و مراحل را به ترتیب صحیح ،تعقیب نمایید.
هر تست تقریبا ً  15دقیقه وقت میگیرد تا انجام شود و نتایج در  10دقیقه آماده
خواهد شد.

15
دقیقه برای
اجرا

 1ساحه تست خود را آماده و محتویات کیت تست خود را بررسی نمایید

صفحه 6

 2تست خود را انجام دهید

صفحه 8

 3نمونه سواب خود را اخذ نمایید

صفحه 10

 4سمپل سواب را پروسس کنید

صفحه 12

 5نتیجه خود را بخوانید

صفحه 14

 6نتیجه خود را گزارش دهید

صفحه 15

 7نتایج شما به چه معناست

صفحه 16

 8عملکرد تست

صفحه 17

 9به شکل مصئون تست خود را دور بیاندازید

صفحه 17

تقریبا  1نفر از  3نفر مصاب به  COVID-19نمی داند
که به آن مصاب شده است.

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
2
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مشوره در مورد گرفتن تست
راهنمای نگهداری و استفاده
•به شکل بسته بندی شده در حرارت اتاق ( 30-2درجه سانتی گراد) نگهداری شود .یخ نزند.
•کیت باید در حرارت اتاق (در حرارت  15تا  30درجه سانتی گراد) استفاده شود .اگر کیت در جایی
سرد (با حرارت کمتر از  15درجه سانتی گراد) نگهداری شده است ،قبل از استفاده ،آن را به مدت 20
دقیقه در حرارت معمولی اتاق قرار دهید.
•برای هر نفر از یک کیت تست جداگانه استفاده نمایید .شما فقط از هریک از اقالم موجود در بسته تست،
یک باراستفاده می توانید .از این اقالم مجددا ً استفاده ننمایید .شما ضرورت دارید تا نتیجه هر شخص را
راپوردهید.
•اگر شما از نظر دست و بینایی مشکلی دارید ،ممکن است ضرورت به همکاری شخص دیگری داشته
باشید تا در گرفتن سواب و انجام تست به شما کمک نماید.
•اگر یک حلقه یا نگین بینی دارید ،حلقه یا نگین را قبل از انجام این تست بکشید.
•از سمپل های دارای خون استفاده نکنید .اگر شما در  24ساعت گذشته خونریزی بینی داشته اید ،باید 24
ساعت قبل از انجام تست صبر کنید.
•در زمان برداشتن سواب ذریعۀ دست ،سر سواب را لمس نکنید.
•از دست زدن به کیت تست و ساحۀ نمایش نتایج جاییکه سمپل اضافه شده است پرهیز کنید.

هشدار
•بعد از ختم تاریخ انقضاء استفاده نکنید .لطفا به تاریخ انقضاء در باالی بسته توجه کنید.
•تا زمانیکه کست آماده استفاده میشود باید در بستۀ سرغوچ باقی بماند.
•این کیت های تست فقط برای استفاده انسان دیزاین شده اند.
•بمدت  15دقیقه قبل از انجام تست ،از هیچ نوع اسپری استفاده نکنید.
•این محصول همراه التکس رابر طبیعی ساخته نشده است با وجود آن؛ موجودیت التکس رابر طبیعی را
در محصول تحویل داده شده به استفاده کننده ی آخری را نمی توان کامال انکار کرد.

این طرزالعمل ها را به دقت مراعات کنید ،این تست امکان دارد با تست هایی که قبال داشته اید،
فرق داشته باشد.

کود محصولCOVID19AGVCGS7 :

نتایج تمام تست ها را به  NHSراپور دهید

3

درباره این تست
چرا باید تست شخصی بدهید
این کیت تست شخصی  COVID-19یک تست سواب برای بینی است .این تست میتواند برای اشخاصی
که کدام اعراض و عالئمی ندارند استفاده شود ،بااینحال شما باید طرزالعمل های ملی را برای بررسی
اینکه چه نوع تست برای شما مناسب است مراعات کنید.

اگر نتیجه تست  COVID-19شما مثبت است ،باید:
•به کاهش انتشار این مریضی کمک کنید ،شما و خانواده شما باید رهنمودهای برحال دولت را که در
این سایت آمده مراعات کنیدnhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
self-isolation-and-treatment/
•به کسانی که در نزدیکی آنها بوده اید و جاهایی که طی  48ساعت قبل از شروع عالئم تان ،یا اگر
هیچ عالئمی ندیدید ،از روزی که نتیجه مثبت آزمایش اعالم شد ،از آنها دیدار کردید ،خبر بدهید تا از
آنجا که احتمال دارد که به  COVID-19مبتال شده باشند ،آزمایش بدهند .همواره از مقررات محلی و
ملی تبعیت کنید.
اگر نتیجه تست  COVID-19شما منفی است
این احتمال وجود دارد که در موقع گرفتن تست ،شما مصاب نبوده اید .با این حال ،نتیجه تست منفی
تضمین نمی کند که ویروس کرونا نداشته باشید .شما همچنان باید رهنمودهای دولتی را مراعات کنید.

توصیه
اگر نگران هستید ،گرفتن کمک را به تعویق نیاندازید .به غرایز خود اعتماد کنید.
اگر اعراض و عالئم  COVID-19را دارید یا به  COVID-19مصاب شده اید ،لطفا ً رهنمود  NHSرا مراعات
کنیدnhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
اگر اعراض و عالئم  COVID-19را دارید و وضعیت شما بدتر شده است یا بعد از هفت روز خوب نشدید ،به
خدمات آنالین ویروس کرونای  111.nhs.uk NHS 111مراجعه نمایید.
اگر به اینترنت دسترسی ندارید ،با  NHS 111به تماس شوید.
برای وضعیت عاجل به نمبر  999به تماس شوید.
میتوانید در مورد اعراض و عالئم  COVID-19اطفال ،توصیه های بیشتری را در این آدرس پیدا کنید:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
4
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این تست برای چه کسانی مناسب است

کالن ساالن با سن کالنتر
از  18سال
انجام تست شخصی و
راپور دهی ،همراه با
کمک اگر نیاز بود.

نوجوانان بین سن  17-12سال

اطفال کمتر از  12سال

انجام تست شخصی و راپور دهی
تحت نظارت یک شخص کالنسال.
شخص کالن سال می تواند در
صورت نیاز تست را بگیرد.

یک شخص کالن سال باید از اطفال
کمتر از  12سال تست بگیرد .اگر شما
از تست گرفتن یک طفل احساس
ناراحتی میکنید ،این تست را انجام ندهید.
اگر طفل احساس ناراحتی یا درد زیاد
میکند ،تست را ادامه ندهید.

دفعات انجام تست
اینکه چندین مرتبه باید تست بدهید نظر به شرایط و طرزالعمل های ملی یا محلی فعلی متفاوت می باشد.

از کجا می توان حمایت دیگری کسب نمود
معلومات بیشتر در مورد تست شخصی را در این آدرس مشاهده نمایید:
gov.uk/covid19-self-test-help
این کتابچه راهنما فقط درمورد کست تست  SARS-CoV-2سریع انتی ژن (سواب بینی) (طال) است ،کود تولید:
.COVID19AGVCGS7
کود محصولCOVID19AGVCGS7 :

نتایج تمام تست ها را به  NHSراپور دهید
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 .1ساحه تست خود را آماده کنید
نکته مهم
کیت باید در حرارت اتاق (در حرارت  15تا  30درجه سانتی گراد) استفاده شود.
اگر کیت در جایی سرد (با حرارت کمتر از  15درجه سانتی گراد) نگهداری شده است،
قبل از استفاده ،آن را به مدت  20دقیقه در حرارت معمولی اتاق قرار دهید.
بمدت  15دقیقه قبل از انجام
تست ،از هیچ نوع اسپری
استفاده نکنید.

15
دقیقه

20

دقیقه

ضروریات شما :یک تایمر (مانند ساعت
دستی یا دیواری) ،دستمال کاغذی ،مایع ضد
عفونی کنندۀ دست یا صابون و آب گرم.

1

این طرزالعمل راهنما را با دقت بخوانید.

2

بالفاصله قبل از شروع تست یک سطح صاف را
خالی ،پاک و خشک نمایید.

3

دستان خود را به مدت  20ثانیه و با استفاده از صابون
و آب گرم بشویید یا از ضدعفونی کننده دست استفاده
نمایید.

20

ثانیه
این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
6
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محتویات کیت خود را چک کنید.
4

در جعبه تست شما باید این مواد موجود باشند:

قطعه

کست های تست که در بسته های سرغوچ قرار دارند
جعبه کالن بهمراه نگهدارنده تیوب

باز

بوتل خورد مایع
(ویال های بافر
استخراج)

تیوب های استخراج

رهنمای استفاده
(این کتابچه)

خریطه های
پالستیکی کثافات

سواب

توصیه
در صورتی که کدام چیزی خراب شده ،یا شکسته و یا کمبودی داشت چی باید کرد
اگر متوجه آسیب دیدگی ،شکستگی یا کمبود چیزی شدید ،لطفا ً از کیت تست استفاده نکنید .می توانید توسط
تماس گرفتن به مرکز مشتریان فیدبک بدهید .تماس با این خطوط همه روزه از ساعت  7صبح الی  11شام
ممکن است.
نمبر تماس( 119 :تماس با موبایل و تلیفون ثابت رایگان است).
ما به  200لسان و همینطور به لسان اشاره بریتانوی پشتیبانی/خدمات ارائه می دهیم .
اگر شما توسط یکی از این وسایل صدمه دیدید ،به این آدرس راپور بدهید:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

کود محصولCOVID19AGVCGS7 :

نتایج تمام تست ها را به  NHSراپور دهید
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 .2تست خود را انجام دهید
5

کست تست را از بسته سرغوچ بیرون کنید و آنرا روی یک
سطح صاف پاکیزه بگذارید.
هشدار

بعد از باز شدن ،الی مدت  1ساعت از آن استفاده کنید ،درغیر
اینصورت ،تست نامعتبر خواهد شد .کست و محتویات بسته را
که بمدت  1ساعت خارج از بسته سرغوچ مانده است ،دور
بیندازید.

1

ساعت

6

7

تیوب استخراج را در نگهدارنده تیوب استخراج
(ساحه ای که به شکل دایره باالی درب جعبه سوراخ
شده) قرار دهید تا از ریختن مایع جلوگیری شود.

با احتیاط سر بوتل خورد مایع را بچرخانید تا باز شود .آن
را از صورت خود دور نگاه داشته و باز کنید و احتیاط
نمایید تا مایع نریزد.
هشدار

مراقب باشید

بافر استخراج ،حاوی موادی است که در صورت تماس با صورت
یا جلد ،ممکن است باعث تحریک جلدی شود .اگر این محلول با
جلد یا چشم تماس پیدا کرد ،با آب زیاد بشویید .اگر تحریک جلدی
اتفاق افتاد ،لطفا برای مراقبت های معالجوی کمک بخواهید.

8
مراقب باشید

تیوب استخراج را باز کرده و تمام مایع ساشه را به آرامی
به داخل تیوب فشار دهید.
مراقب باشید و بوتل خورد مایع خالی را در خریطۀ
کثافات داده شده بیندازید.

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
8
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9

به آرامی در داخل یک دستمال کاغذی فین کنید و
دستمال را به داخل خریطه کثافات سرپوش دار
بیندازید.
اگر شما به شخصی دیگری کمک میکنید یا یک طفل را
تست میکنید ،به او کمک کنید تا بینی خود را فین کند و
دستمال کاغذی را در یک سطل کثافات بیندازید.

10

دستهای خود را مجددا ً بمدت  20ثانیه با آب گرم و
صابون بشویید یا از مایع ضدعفونی کننده استفاده کنید.
اگر شما به شخصی دیگری کمک میکنید یا یک طفل را
تست میکنید ،به او کمک کنید تا دستهای خود را بشوید.

20

ثانیه

11
نوک تکه ای

سواب موجود در بسته الک و موم شده در جلوی شما
است .نوک نرم و تکه ای آن را مشخص کنید.
نکته مهم

نقطه شکستن

نوک نرم و تکه ای سواب را لمس نکنید .اگر نوک تکه ای
سواب لمس شده است ،سواب را دور بیندازید.
باز

12

فقط زمانیکه شما آماده هستید ،به آرامی بسته بندی سواب
را از طرف پایینی دیگر آن جدا و باز کنید.

مراقب باشید

کود محصولCOVID19AGVCGS7 :

نتایج تمام تست ها را به  NHSراپور دهید

9

 .3نمونه سواب خود را اخذ نمایید
اگر شما شخص دیگری را تست میکنید ،لطفا به هدایات در صفحه  11مراجعه کنید.

نکته مهم
این تست فقط باید با استفاده از سمپل بینی اجرا شود.

13
 1.5سانتیمتر

نوک تکه ای سواب را دقیقا ً داخل یک سوراخ
بینی داخل کنید (تقریبا  1.5سانتیمتر به داخل
بینی خود).

 1.5سانتیمتر

5

ثانیه

5

ثانیه

14

به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی خود به شکل
دایره ای  5مرتبه و حداقل به مدت  5ثانیه بچرخانید.
آن را به آهستگی خارج کنید .نیازی به اعمال زور نیست
و الزم نیست آن را زیاد به داخل سوراخ بینی فشار دهید.
سواب را به داخل بسته بندی کاغذی اصلی آن پس
نگذارید.

15

با استفاده از همان سواب ،نوک تکه ای سواب را دقیقا ً
داخل سوراخ دیگر بینی قرار دهید (که تقریبا ً 1.5
سانتیمتر داخل بینی شما است).
به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی خود به شکل
دایره ای  5مرتبه و حداقل به مدت  5ثانیه بچرخانید.

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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انجام آزمایش روی شخصی دیگر
توصیه
اطفال کمتر از  12سال باید توسط یک کالن سال تست شوند .در مورد طریقه آماده سازی و تست طفل،
طرزالعمل های ذیل را تعقیب کنید .می توانید فلم نمایش این کار را در آدرس ذیل تماشا کنید:

gov.uk/covid19-self-test-help

13
الی  1.5سانتیمتر

اگر شما یک طفل را تست میکنید ،کیت تست را به آنها
نشان دهید و دربارۀ کاری که میخواهید انجام دهید با او
صحبت کنید .در صورت امکان ،او را روی پای کسی
بنشانید یا از کسی بخواهید دستهای او را بگیرد.

 1.5سانتیمتر

14

5

ثانیه

15

5

ثانیه

نوک تکه ای سواب را دقیقا ً داخل سوراخ بینی او
(الی  1.5سانتیمتر) ،یا تا زمانیکه احساس اطمینان
میکنید ،داخل کنید .به آرامی سواب را به داخل سوراخ
بینی او به شکل دایره ای  5مرتبه و حداقل به مدت 5
ثانیه بچرخانید .آن را به آهستگی خارج کنید .ضرورت
به هیچ فشاری نیست و شما نباید آنرا به داخل سوراخ
بینی او فشار دهید .سواب را به داخل بسته بندی کاغذی
اصلی آن پس نگذارید.

با استفاده از همان سواب ،نوک تکه ای سواب را دقیقا ً
داخل سوراخ دیگر بینی او (الی  1.5سانتیمتر) یا تا
زمانیکه احساس اطمینان میکنید ،داخل کنید.
به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی او به شکل
دایره ای  5مرتبه و حداقل به مدت  5ثانیه بچرخانید.

کود محصولCOVID19AGVCGS7 :
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 .4سمپل سواب را پروسس کنید
نکته
برای حصول بهترین نتیجه ،بعد از جمع آوری سمپل ،در اسرع
وقت ممکنه سواب را تست کنید.

16
با فشار
گرفته و
بچرخانید

تیوب استخراج را گرفته و نوک تکه ای سواب را در
تیوب استخراج قرار دهید تا در مایع باشد.
با فشار دادن قسمت پایین تیوب ذریعۀ شست و انگشتان
خود ،سر سواب را محکم به قسمت داخلی بدنه تیوب
فشار دهید.

10

درحالیکه با انگشتان فشار میدهید ،سواب را حداقل بمدت
 10ثانیه بچرخانید.

ثانیه

17
نقطه شکستن

سواب بینی را کمی باال بیاورید و بعدا سواب را از
موقعیت "نقطه شکستن" بشکنید .سر سواب را در داخل
تیوب استخراج بگذارید.
دسته سواب را در خریطه کثافات پالستیکی داده شده،
بیندازید.

18

سرپوش قطره چکانک را محکم در قسمت باالی
تیوب استخراج بگذارید.

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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19

20

اطمینان حاصل کنید که کست تست روی یک سطح پاکیزه
و صاف قرار دارد.
درحین تست نمودن کست را حرکت ندهید.

تیوب استخراج را به آرامی فشار دهید تا  3قطره از
مایع در داخل حفره سمپل ( )Sبر روی نوار تست
بریزد.
مطمئن شوید که مایع را بریزد نه حباب هوا.
تیوب استخراج را در خریطه کثافات پالستیکی
بیندازید.

21

تایمر را روشن کنید و  10دقیقه صبر کنید ،بعدا نتیجه
را بخوانید.
در طول تست ،آن را حرکت ندهید .نتیجه را بعد از 10
دقیقه تفسیر کنید .نتیجه را بعد از  20دقیقه نخوانید.
باید قبل از خواندن نتیجه تست خود 10 ،دقیقه کامل که
مربوط به زمان توسعه است صبر کنید.

10

دقیقه
کود محصولCOVID19AGVCGS7 :
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 .5نتیجه خود را بخوانید
نکته مهم

10

دقیقه

نگذارید که تست بیشتر از  20دقیقه بماند.
اینکار باعث نامعتبر شدن تست میشود.

برای  10دقیقه صبر کنید
و بعدا نتیجه را بخوانید.

نتیجه مثبت

دو خط ظاهر می شود .یک خط ملون باید در قسمت خط کنترل
( ،)Cو یک خط ملون دیگر باید در قسمت خط تست ( )Tباشد.
وجود دو خط ،یکی در کنار  Cو دیگری در کنار  ،Tنشان می دهد
که تست مثبت است ،حتی اگر ضعیف باشد.

نکته مهم
اگر تست شما مثبت شد ،شما باید خود را قرنطینه کنید،
خانواده شما باید رهنمودهای دولتی را در مورد قرنطینه
شخصی مراعات نمایند:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

نتیجه منفی

یک خط ملون در قسمت خط کنترل ( )Cمشاهده
می شود .هیچ خطی در قسمت خط تست ()T
مشاهده نمی شود.

نتیجه نامعتبر

خط کنترل ( )Cدیده نمی شود.

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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 .6نتیجه خود را گزارش دهید
شما باید نتایج مثبت ،منفی یا نامعتبر را به  NHSراپور بدهید

ثبت تمام نتایج تست ها به دانشمندان کمک می کند تا شیوع
ویروس جدید را تشخیص دهند و در مورد نحوه واکنش به آن
توصیه ارائه کنند.

کد QR
آیدی نمبر

اگر اشخاص تنها نتیجه مثبت را راپور دهند ،آمار موارد مصاب،
بیشتر از حد واقعی دیده می شود .بنابراین حتی اگر نتیجه شما
منفی یا نامعتبر باشد ،شما مطمئن خواهید شد که معلومات NHS
دقیق است .به کد  QRیا آیدی نمبر زیر آن برای راپور دهی
نتیجه خود ضرورت دارید.

به طور آنالین راپور بدهید (سریع ترین روش).
اگر در انگلستان ،ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید،
به این آدرس برویدgov.uk/report-covid19-result :
اگر در اسکاتلند زندگی می کنید ،به این آدرس مراجعه نمایید:
covidtest.scot

یا ذریعۀ تلیفون راپور بدهید.
اگر نمی توانید نتایج خود را به طور آنالین راپور دهید ،با
 119به تماس شوید (تماس با موبایل و تلیفون ثابت رایگان
است).
خطوط همه روزه جواب گو می باشند .از ساعت  7صبح الی
 11شب.
کود محصولCOVID19AGVCGS7 :
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 .7نتایج شما به چه معناست

شما تنها زمانی تست خود را تکمیل کرده اید که نتیجه خود را
راپور داده اید
نتیجه مثبت

اگر نتیجه تست شما مثبت شد ،به احتمال زیاد شما در حال حاضر مبتال به  COVID-19و ریسک مصاب
نمودن دیگران هستید .شما باید خود را قرنطینه کنید .زمانیکه نتیجۀ خود را راپور میدهید ،معلومات بیشتری در
قدمه های بعدی به شما ارائه خواهد شد.

هشدار
شما ،و هرکسی که با شما زندگی میکند ،باید رهنمودهای محلی و ملی برحال را مراعات
کند .این رهنمودها را میتوانید در اینجا پیدا کنید:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/

نتیجه منفی
اگر نتیجه تست شما منفی بود ،به احتمال زیاد در زمانی که تست را انجام داده اید ،مصاب نبوده اید .با
این حال ،نتیجه تست منفی ضمانت نمی کند که شما  COVID-19نداشته باشید.
اگر نتیجه تست شما منفی بود ،باید قوانین و طرزالعمل های ملی و محلی را مراعات کنید ،از جمله شستن
دست ها به طور منظم ،حفظ فاصله اجتماعی و در صورت لزوم استفاده از پوشش صورت.
اگر اعراض و عالئم شما پیشرفت کرد ،شما باید خود را قرنطینه کنید و تست پیشنهادی فعلی را از
طریق این ویبسایت  gov.uk/get-coronavirus-testیا ذریعۀ تلیفون با مرکز تماس مشتریان ،با
نمبر  119بدست آورید .تماس با این خطوط همه روزه از ساعت  7صبح الی  11شب امکان پذیر است.
شما و خانوادۀ شما باید رهنمودهای ملی را مراعات کنید.

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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نتیجه نامعتبر

اگر نتیجه تست شما نامعتبر بود ،به این معنی است که این تست به قسم صحیح اجرا نشده است و نمیتوان
گفت که آیا شما در زمان انجام تست مبتال به ویروس بوده اید یا نخیر .شما باید در اسرع وقت ممکنه از
یک تست دیگر این بسته استفاده کنید .از هیچ یک از اقالم تست اول مجددا ً استفاده نکنید و پروسیجر تست
را از مرحله  1شروع نمایید.
اگر مشکل همچنان موجود باشد ،بالفاصله استفاده از کیت های تست را قطع کنید .یک بسته جدید کیت
های تست را با مراجعه به این ویبسایت ،gov.uk/get-coronavirus-test :از طریق اپلیکیشن
 NHS COVID-19یا ذریعۀ تماس با مرکز تماس با مشتریان با نمبر  119سفارش بدهید .تماس با این
خطوط همه روزه از ساعت  7صبح الی  11شب امکان پذیر است.

 .8عملکرد تست

اگر کسی دارای سطوح باالی ویروس کرونا ( )COVID-19باشد ،احتمال اینکه نتیجه تست مثبت شود،
بیشتر می باشد .این به این معنا است که به احتمال زیاد اشخاصی که در حال حاضر مصاب هستند،
شناسایی می شوند و باید بدون وقفه خود را قرنطینه کنند.

 .9به شکل مصئون تست خود را دور بیاندازید

بعد از ختم شدن تست ،تمام محتویات استفاده شده را در خریطۀ کثافات داده شده بیندازید و آنرا در کثافات
خانگی عمومی خود بگذارید.
پس از دور انداختن آن ،دستهایتان را به طور کامل بشویید.

معلومات ذکر شده در این کتابچه از تاریخ ( 29سپتمبر  )2021صحت دارد.
کد محصولCOVID19AGVCGS7 :
نام محصول :کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال)

کود محصولCOVID19AGVCGS7 :
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نتایج تست خود را نوت کنید
این برای ریکورد خود شما است .باز هم باید نتیجه خود را به  NHSراپور دهید
(برای کسب معلومات به صفحه  15مراجعه نمایید).
به این آدرس مراجعه کنیدgov.uk/report-covid19-result :
اگر در اسکاتلند زندگی می کنید ،به این آدرس مراجعه نماییدcovidtest.scot :

چه کسی تست می دهد

تاریخ

تایم

نتیجه تست

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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کیت شما دارای اقالم ذیل است
اقالم

بسته  7تایی

رهنمود برای استفاده (این کتابچه)

1

کست های تست که در بسته های سرغوچ قرار دارند

7

بوتل خورد مایع (ویال های بافر استخراج)

7

تیوب های استخراج

7

سواب

7

خریطه های پالستیکی کثافات

7

کود محصولCOVID19AGVCGS7 :
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خالصه معلومات بیشتر
پشتیبانی اضافی برای تست شخصی نسخه های لسان
بدیل و نمایش های ویدیویی رهنمایی برای آماده سازی
و تست طفل

gov.uk/covid19-self-test-help

رهنمایی برای قرنطینۀ خود و معلومات تداوی

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

رهنمایی  NHSدر مورد COVID-19

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

اگر شما اعراض و عالئم  COVID-19را دارید و
وضعیت شما بدتر شده ،یا بعد از هفت روز خوب
نشدید ،از خدمات آنالین ویروس کرونا NHS 111
استفاده کنید:

111.nhs.uk
یا اگر شما دسترسی به انترنت ندارید با  NHS 111به
تماس شوید

اعراض و عالیم  COVID-19در اطفال

nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms/
coronavirus-in-children

اگر شما توسط یکی از این وسایل صدمه دیدید ،راپور
بدهید به

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

نتیجه را به قسم آنالین (انگلستان ،ولز یا ایرلند شمالی)
راپور بدهید:

gov.uk/report-covid19-result

نتیجه را به قسم آنالین (اسکاتلند) راپور بدهید:

covidtest.scot

سفارش یک تست پیشنهادی برحال

gov.uk/get-coronavirus-test

صدمه دیدن ،تخریب شدن یا گم شدن چیزی پشتیبانی
لسانی (بشمول لسان اشاره بریتانیوی) نتیجه خود را
راپور بدهید (اگر شما به انترنت دسترسی ندارید)

با  119به تماس شوید

این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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تأمین این دستگاه تنها به عنوان بخشی از استقرار اداره صحت و ایمنی
اجتماعی ( )DHSCبراساس برنامه تست و ردیابی  NHSمجاز است.

Manufacturer
Manufacturer
Manufacturer

تولید کننده:
SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
(انگلستان) Derby, DE1 3QB, United Kingdom

معلومات سواب:
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
آدرسNo.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020 Taizhou, :
(جمهوری خلق چین) Zhejiang, People’s Republic of China
یا
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
آدرسTouqiao Town, Guangling District, :
(جمهوری خلق چین) Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China

0123

0197

سیمبول ها

 LIMITATIONTEMPERATURE

30°C

2°C

Batch
 Code

consult
 instructions for use

در حرارت 30 - 2
درجه نگاهداری شود
نمبر الت
طرزالعمل های
استفاده را
مراعات کنید

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

USE BY
7

استریل شده با
استفاده از
اکساید اتیلن
تاریخ انقضا
محتوی 7
تست مکمل

Manufacturer
InVitro
 Diagnostic Medical Device

DO
 NOT REUSE

وقتی بسته آسیب دیده
است ،از محصول
استفاده نکنید

تولید کننده
دستگاه طبی
تشخیصی
درون تنی
مجددا ً استفاده
نشود

☡

جهت راهنمایی و
هشدارهای عمومی،
بخش "توصیه
درمورد انجام تست"
را مرور کنید

نمبر کاتالوگ

نسخه  5تاریخ اجرا 29/09/2021
این طرزالعمل استفاده ،مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد ،تولید
کننده SureScreen Diagnostics :و کود تولیدCOVID19AGVCGS7 :
این کتابچۀ راهنما ،فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن ( SureScreen SARS-CoV-2سواب بینی) (طال) میباشد
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