مخکې له دې چې تاسو ازموینه پیل کړئ دا بشپړ الرښود په غور ولولئ.
دا ازموینه ممکن د هغه څخه توپیر ولري چې تاسو دمخه کارولې وي.

د SureScreen SARS-CoV-2
اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ
(د پزې سواب) (طالیي) په اړه ستاسو
ګام په ګام الرښود

الټ

خالص

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ
(د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي ،د محصول کوډ.COVID19AGVCGS7 :
په دې الرښود کې دا تشریح شوي چې د  COVID-19لپاره به خپله ،د خپل ماشوم یا کوم بل شخص ازموینه
څنګه کوئ ،او خپلې پایلې به څنګه راپور کوئ.
همدغه راز ،د ژبې بڼې او د ویډیو نمونې دلته موجودې دي:
gov.uk/covid19-self-test-help
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تاسو څه کولو ته اړتیا لرئ

ستاسو ګام په ګام الرښود
دا الرښوونې وګورئ او په سم ترتیب دا ګامونه تطبیق کړئ .هره ازموینه د
چمتووالي لپاره شاوخوا  15دقیقې وخت اخلي او پایلې په  10دقیقو کې چمتو
کیږي.

د 15
دقیقو
چمتووالی

 1د خپلې ازموینې ساحه چمتو کړئ او د خپلې ازموینې د کیټ محتویات وګورئ

پاڼه 6

 2خپله ازموینه تنظیم کړئ

پاڼه 8

 3د خپل سواب نمونه واخلئ

پاڼه 10

 4د سواب نمونه پروسس کړئ

پاڼه 12

 5خپله پایله ولولئ

پاڼه 14

 6خپله پایله راپور کړئ

پاڼه 15

 7ستاسو پایلې څه معنی لري

پاڼه 16

 8د ازموینې اجرا

پاڼه 17

 9په خوندي توګه خپله ازموینه تنظیم کړئ

پاڼه 17

په  3کې شاوخوا  1کس چې  COVID-19لري نه
پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي.

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
2
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د ازموینې د ترسره کولو په اړه مشوره
د ذخیره کولو او اداره کولو الرښوونه
•په کڅوړه کې یې د خونې په تودوخه ( 30-2سېنټي ګرېډه) کې کیږدئ .کنګل کوئ یئ مه.
•دا کیټ باید د خونې په تودوخه (له  15سېنټي ګرېډه څخه تر  30سېنټي ګرېډه پورې) استعمال کړل شي.
که کیټ په یخ ځای کې کیښودل شوی وي (له  15سېنټي ګرېډه څخه کم) ،نو د استعمالولو مخکې یې د
خونې په عادي تودوخه کې تر  20دقیقو پورې پرېږدئ.
•د هر شخص لپاره د ازموینې د جال کیټ څخه استفاده کوئ .تاسو د ازموینې په دې کیټ کې موجود کوم
شی یوازې یو ځل کارولی شئ .دغه توکي بیا مه استعمالوئ .تاسو باید د هر شخص پایله راپور کړئ.
•که تاسو په خپلو السو یا نظر کې څه ستونزې لرئ ،نو باید په سواب کولو او د ازموینې په پروسه کې د
بل کوم شخص مرستې ته اړتیا ولرئ.
•که تاسو پزې ته څه شی اچولی وي ،د ازموینې مخکې دغه شی لرې کړئ.
•په وینې ککړې شوي نمونې مه استعمالوئ .که په تیر شوي  24ساعتو کې ستاسو د پزې څخه وینه تللې
وي ،نو د ازموینې کولو نه مخکې باید تر  24ساعتو پورې انتظار وکړئ.
•کله چې سواب اداره کوئ ،نو د سواب څوکه مه لمس کوئ.
•د ازموینې کیټ او کوم ځای چې نمونه ورکول کیږي ،هلته د پایلو کړکۍ مه لمس کوئ.

خبرداری

•د ټاکلي وخت تیریدو وروسته یې مه استعمالوئ .لطفا ً په بکس ټاکل شوي نیټه تطبیقوئ.
•دا کېسټ باید د استعمالولو پورې په بنده کڅوړه کې وي.
•د ازموینې دا کیټونه یوازې د انساني استعمال لپاره جوړ کړل شوې دي.
•د ازموینې نه  15دقیقې مخکې د پزې سپرې مه استعمالوئ.
•دا محصول د طبیعي ربړ الټیکس څخه نه دی جوړ شوی ،که څه هم په محصول کې د طبیعي ربړ
الټیکس شتون یا نښې لکه څنګه چې د پای کاروونکي ته سپارل کیږي په بشپړ ډول خارج کیدی نه شي.

دا الرښوونې په ځیر سره تطبیقوئ ،دا ازموینه ښایي له هغه ازموینو څخه مختلف وي چې تاسې
مخکې کړې وي.

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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3

د دې ازموینې په اړه
ولې تاسو بايد پخپله د ځان ازموينه وکړئ
د  COVID-19د ځان ازموینه د پزې لپاره د سواب ازموینه وي .دا ازموینه هغه کسان کولی شي چې
عالیم نه لري ،الکن ،د دې کتلو لپاره تاسو باید ملي الرښوونې تعقیبوئ چې کوم ډول ازموینه ستاسو
لپاره سمه ده.

که د  COVID-19لپاره ستاسو ازموینه مثبته راشي ،نو تاسو باید:
•د دې ناروغۍ د خپریدو په مخنیوي کې مرسته وکړئ ،تاسو او ستاسو کورنۍ باید د حکومت اوسنۍ
الرښوونې تقیبوئnhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
self-isolation-and-treatment/
•هغه خلکو او ځایونو ته خبر ورکړئ چې تاسو ورسره نږدې اړیکه لرلې وي ،او تاسو په تیر شوي
 48ساعتو کې ورته تللي یاست ،مخکې له دې چې ستاسو عالیم پیل شي ،یا له هغه ورځې راهیسې
چې د ازموینې پایله مثبت څرګنده شوې ،که څه عالیم موجود نه وي ،چې ممکن د COVID-19
ناروغۍ لپاره ازموینه وکړئ .تل محلي او ملي الرښوونې تعقیبوئ.
که د  COVID-19لپاره ستاسو ازموینه منفي راشي
دا احتمال لري چې تاسو د آزموینې د ترسره کولو پر مهال ساري ناروغي نه لرله .که څه هم ،د ازموينې
منفي پایله دا تضمین نه وړاندي کوي چې تاسو کورونا ویروس نه لرئ .تاسو باید په دوام سره حکومتي
الرښوونې تعقیبوئ.

مشوره
که تاسو اندیښمن یاست ،نو د مرستې په ترالسه کولو کې ځنډ مه کوئ .په خپل شعور باور وکړئ.
که تاسو د  COVID-19عالیم لرئ یا د  COVID-19په ناروغۍ اخته یئ ،لطفا ً د  NHSالرښوونه تعقیبوئ:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
که تاسو د  COVID-19عاليم لرئ او ستاسو وضعیت خرابیږي ،یا تاسو له اوو ورځو وروسته ښه نه یاست ،نو د
 NHS 111آنالین کورونا ویروس خدمت وکاروئ 111.nhs.uk
که تاسو انټرنیټ ته السرسی نه لرئ ،نوته زنګ ووهئ .NHS 111
د طبي بېړني وضعیت لپاره  999ته زنګ ووهئ.
تاسو په ماشومانو کې د  COVID-19د عالیمو په اړه نوره مشوره دلته ترالسه کولی شئ:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
4

د خپلې ازموینې ټولې پایلې  NHSته راپور کړئ

دا ازموینه د چا لپاره مناسبه ده

هغه لویان چې عمر یې له هغه ځوانان چې عمرونه یې
 18کالو څخه زیات وي  17-12کاله وي
ځان ازموینه او راپور،
د مرستې سره که اړتیا
وي.

د ځان ازموينه او د لویانو د څارنې
سره راپور ورکول .بالغ کسان
ممکن د اړتیا په صورت کې
ازموینه ترسره کړي.

له  12کالو څخه کم عمر ماشومان
یو بالغ کس باید له  12کالو څخه د کم
عمر ماشومانو ازموینه وکړي .که د
ماشوم په ازموینه کولو کې تاسو
ناکراري احساسوئ ،نو دا ازموینه مه
کوئ .که ماشوم زیاته ناکراري یا درد
احساسوي ،نو ازموینې ته دوام مه
ورکوئ.

څو ځله باید ازموینه وکړل شي
دا چې تاسو څو ځله باید ازموینه وکړئ ممکن ستاسو د حاالتو او اوسني ملي یا ځایي الرښودونو پورې
اړه ولري.

چیرته اضافي مالتړ ترالسه کړئ
د ځان د ازموينې په اړه نور معلومات دلته ترالسه کړئgov.uk/covid19-self-test-help :

د الرښوونې دې کتابچې ته یوازې  SARS-CoV-2انټي جین ګړندۍ ازموینه
کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ،ویل کیږي ،د محصول کوډ.COVID19AGVCGS7 :
د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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 .1د خپلې ازموینې ساحه مو چمتو کړئ
مهم
دا کیټ باید د خونې په تودوخه (له  15سېنټي ګرېډه څخه تر  30سېنټي ګرېډه پورې)
استعمال کړل شي .که کیټ په یخ ځای کې کیښودل شوی وي (له  15سېنټي ګرېډه څخه
کم) ،نو د استعمالولو مخکې یې د خونې په عادي تودوخه کې تر  20دقیقو پورې پرېږدئ.
د ازموینې نه  15دقیقې
مخکې د پزې سپرې مه
استعمالوئ

15
دقیقې

20

دقیقې

تاسو به اړتیا لرئ :وخت ټاکونکي ته
(لکه ګړۍ یا ساعت) ،ټشوز ،د السو
پاکوونکی یا سابون او ګرمې اوبه.

1

د هدایاتو دا الرښود په غور سره ولولئ.

2

د ازموینې له پیل څخه مخکې سمدستي یوه هواره
سطحه پاکه ،صفا او وچه کړئ.

3

د  20ثانیو پورې په ښه توګه خپل السونه په ګرمو اوبو
او سابون یا الس پاکوونکي سره ومینځئ.

20

ثانیې
د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
6
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د خپل کیټ توکي وګورئ
4

د ازموینې په خپل بکس کې تاسو باید الندې شیان ولرئ:

الټ

د ازموینې کېسټې په بنده کڅوړه کې
بهرنی بکس د ټیوب نیوونکي سره

خالص

د مایعې کڅوړې
(د استخراج بفر بوتلګي)

د استخراج ټیوبونه

د استعمال لپاره
الرښوونې (دا کتابچه)

د پالستیکي فضله
موادو بستې

سوابونه

مشوره
که څه شی زیانمن ،مات یا ورک شوی وي نو څه به کوئ
که کوم شی زیانمن شوی ،مات شوی یا بې درکه شوی وي ،لطفا ً د ازموینې کیټ مه استعمالوئ .تاسو کولی
شئ د پیرودونکي د تماس مرکز ته په زنګ وهلو سره خپل نظر ورکړئ .تليفونونه هره ورځ خالص وي،
د سهار له  7بجو څخه تر ماخوستن  11بجو پورې.
زنګ ووهئ( 119 :له وړیا ګرځنده تليفون او لیني تلفون څخه وړیا).
موږ په  200ژبو او همدارنګه د بريتانیې په اشاروي ژبه مالتړ وړاندې کوو.
که د کومې آلې څخه زیانمن شئ ،دلته راپور ورکړئ:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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 .2خپله ازموینه تنظیم کړئ
5

د ازموینې کېسټ د بندې کڅوړې څخه راوباسئ او په پاکه
همواره سطحه یې کیږدئ.
خبرداری

کله چې دا خالص کړئ ،یوازې په  1ساعت کې دننه یې
استعمالوئ ،ګنې نو ازموینه به خرابه شي .د کڅوړې کېسټ او
هغه مواد لرې کړئ چې له  1ساعت څخه د زیات وخت لپاره د
بندې کڅوړې څخه بهر و.

1

ساعت

6

7

د استخراج ټیوب د استخراج د ټیوب په نیوونکي (د
بکس په سر په چاپیره سورې شوي ساحه) کې پر ځای
کړئ څو مایع تویه نه شي.

په احتیاط سره د مایعې کڅوړه په تاوهلو سره خالصه
کړئ .د خپل مخ سره یې لرې خالصوئ او احتیاط کوئ
چې مایع تویه نه شي.
خبرداری

پام کوئ

د استخراج په بوتلګي کې داسې مواد شامل وي چې که د مخ یا
پوستکي سره لمس شي نو د خارښت المل کیږي .که دغه محلول
په پوستکي یا سترګه ولګي ،په ډیرو اوبو یې ومینځئ .که پوستکی
مو خارښت کوي ،لطفا ً طبي پاملرنه ترالسه کړئ.

8
پام کوئ

د استخراج ټیوب خالص کړئ او په کراره له کڅوړې
څخه ټوله مایع ټیوب ته واچوئ.
پام کوئ او د خالي مایع کڅوړه د فضله موادو په پالستیکي
بسته کې واچوئ.

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
8
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9

په نرمۍ سره په ټشو کې خپله پزه سونډ وهئ او دغه
ټشو بند ډبي ته واچوئ.
که تاسو د بل کوم شخص سره مرسته کوئ یا د ماشوم
ازموینه کوئ ،مرسته ورسره وکړئ چې خپله پزه سونډ
وهي او دغه ټشو بند ډبي ته واچوي.

10

د  20ثانیو پورې په ښه توګه خپل السونه په ګرمو اوبو
او سابون یا الس پاکوونکي سره ومینځئ.
که تاسو د بل کوم شخص سره مرسته کوئ یا د ماشوم
ازموینه کوئ ،د هغوی سره په السونو مینځلو کې مرسته
وکړئ.

20

ثانیې

11
ټوکري څوکه

خپلې مخې ته په بنده کڅوړه کې سواب ومومئ.
نرمه ټوکري څوکه معلومه کړئ.
مهم

د ماتولو ځای

د سواب نرمه ټوکري څوکه مه لمس کوئ .که د سواب نرمه
ټوکري څوکه لمس شوې وي ،دغه سواب ضایع کړئ.
خالص

12

د بلې څوکې نه په نرمۍ سره د سواب کڅوړه خالصه
کړئ ،یوازې هغه وخت کله چې د استعمال لپاره چمتو
شوي.

پام کوئ

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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9

 .3د خپل سواب نمونه واخلئ
که تاسو د بل کوم شخص ازموینه کوئ ،لطفا ً په  11مه پاڼه الرښوونو ته مراجعه وکړئ.

مهم
دا ازموینه باید یوازې د پزې د نمونې په کارولو سره وکړل شي.

13
 1.5سېنټي میټره

په یوه سپږمه کې د سواب ټوکري څوکه دننه
کړئ (شاوخوا تر  1.5سېنټي میټره پورې پخپله
پزه کې).

 1.5سېنټي میټره

5

ثانیې

5

ثانیې

14

په نرمۍ سره په دایروي شکل کې سواب په خپله سپږمه
کې دننه چاپیره  5ځله لږ تر لږه تر  5ثانیو پورې ومږئ.
په آرام سره یې لرې کړئ .فشار کولو ته اړتیا نشته او
تاسو باید د زیاته دننه کولو لپاره دننه فشار ورنه کړئ.
سواب د خپل کاغذ په کڅوړه کې بیا مه ږدئ.

15

په ورته سواب استعمالولو سره ،د سواب ټوکري څوکه
په بله سپږمه کې دننه کړئ (چې ستاسو تر پزې پورې
شاوخوا تر  1.5سېنټي میټره پورې وي).
په نرمۍ سره په دایروي شکل کې سواب په خپله سپږمه
کې دننه چاپیره  5ځله لږ تر لږه تر  5ثانیو پورې
ومږئ.

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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د خپلې ازموینې ټولې پایلې  NHSته راپور کړئ

په بل چا باندې ازموینه ترسره کول
مشوره
له  12کالو څخه د کم عمر ماشومانو ازموینه باید بل لوی شخص وکړي .د ماشوم د چمتووالي او ازموینې
لپاره الندې الرښوونې تعقیبوئ .تاسو د نمونې وېډیو دلته کتلی شئ

gov.uk/covid19-self-test-help

13
تر  1.5سېنټي میټره پورې

که تاسو د ماشوم ازموینه کوئ ،هغوی ته د ا زموینې
کیټ وښایئ او دا ورته ووایئ چې تاسو څه کوئ .که
ممکن وي ،هغوی د چا په غیږ کې کينوئ یا چا ته ووایئ
چې د الس نه یې ونیسي.

 1.5سېنټي میټره

14

5

ثانیې

15

5

ثانیې

د هغوی په سپږمه کې د سواب ټوکري څوکه (تر 1.5
سېنټي میټره) پورې دننه کړئ ،یا تر هغې چې مقاومت
احساس کړي .په نرمۍ سره په دایروي شکل کې سواب
د هغوی په سپږمه کې دننه چاپیره  5ځله لږ تر لږه تر
 5ثانیو پورې ومږئ .په آرام سره یې لرې کړئ .فشار
کولو ته اړتیا نشته او تاسو باید د هغوی په سپږمو کې د
زیاته دننه کولو لپاره دننه فشار ورنه کړئ .سواب د خپل
کاغذ په کڅوړه کې بیا مه ږدئ.

په ورته سواب استعمالولو سره ،د سواب ټوکري څوکه د
هغوی په بله سپږمه کې دننه کړئ ( 1.5سېنټي میټره
پورې) یا څو تاسو مقاومت احساس کړئ.
په نرمۍ سره په دایروي شکل کې سواب د هغوی په
سپږمه کې دننه چاپیره  5ځله لږ تر لږه تر  5ثانیو
پورې ومږئ.

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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 .4د سواب نمونه پروسس کړئ
الرښوونه
د ښه اجرا لپاره ،څومره چې ژر ممکن وي ،د نمونې ترالسه
کولو وروسته د سواب ازموینه وکړئ.

16
ځور
ورکړئ او
تاو کړئ

د استخراج ټیوب راواخلئ او د سواب ټوکري څوکه د
استخراج په ټیوب کې کیږدئ ،داسې چې په مایع کې
دننه وي.
ټوکري څوکې ته د ټیوب په دننۍ برخه کې ځور ورکړئ
داسې چې د ټیوب ویخ پخپلې غټې ګوتې یا ګوتو
وځوروئ.

10

ثانیې

کله چې ځور ورکوئ ،تر  10ثانیو پورې دغه سواب
تاوهئ.

17
د ماتولو ځای

لږ شان د پزې سواب پورته کړئ ،بیا په ”ماتیدونکي“
پوزسیون کې دغه سواب مات کړئ .د سواب څوکه د
استخراج په ټیوب کې پریږدئ.
د سواب الستی د فضله موادو په پالستیکي کڅوړه کې
واچوئ.

18

د استخراج په ټیوب لپاسه د ډرافر سر کلک کړئ.

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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19

20

دا ډاډه کوئ چې د ازموینې کېسټ په پاکه او همواره
سطحه پروت دی.
د ازموینې پرمهال کېسټ ته حرکت مه ورکوئ.

په نرمۍ سره د استخراج په ټیوب ځور وکړئ چې له
مایع څخه  3څاڅکي په ښه توګه ( )Sدازموینې په پټۍ
واچوئ.
ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو مایع اچولې ده ،نه د هوا
حباب.
د استخراج ټیوب د فضله موادو په پالستیکي کڅوړه کې
کیږدئ.

21

وخت ټاکونکی چاالن کړئ او د پایلې لوستلو مخکې تر
 10دقیقو پورې انتظار وکړئ.
کله چې ازموینه روانه وي ،دې ته حرکت مه ورکوئ.
 10دقیقې وروسته پایله ترالسه کړئ .د  20دقیقو
وروسته دا مه لولئ.

10

مخکې له دې چې خپله ازموینه ولولئ ،د پرمختګ تر
 10بشپړو دقیقو پورې باید انتظار وکړئ.

دقیقې
د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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 .5خپله پایله ولولئ
مهم

10

دقیقې

ازموینه داسې مه پریږدې چې له  20دقیقو
سره زیات وخت روانه وي .په دې سره به
ازموینه خرابه شي.

د پایلې لوستلو لپاره د 10
دقیقو انتظار وکړئ.

مثبته پایله

دوه کرښې ښکاره کيږي .یوه رنګه کرښه باید د ( )Cسيمې د
کنټرول په کرښه کې وي ،او بله رنګه کرښه باید د ( )Tسيمې د
آزموینې په کرښه کې وي.
دوه کرښې ،یوه د  Cسره نږدې او بله  Tته نږدې ،حتی خړې
کرښې ،څرګندوي چې ازموینه مثبته ده.

مهم
که ستاسو ازموینه مثبت وي ،باید ځان جال کړئ ،ستاسو کورنۍ
باید د ځان د جال کولو په اړه حکومتي الرښوونې تعقیبوي:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

منفي پایله

یوه رنګه کرښه د کنټرول کرښې په ( )Cسیمه کې
ښکاره کيږي .د ازموینې د کرښې سیمه ( )Tکې
هیڅ کرښه نه ښکاره کيږي.

باطل پایله

د کنټرول کرښه ( )Cنه ښکاره کيږي.

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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 .6خپله پایله راپور کړئ
تاسو باید  NHSته خپل مثبت ،منفي یا خرابې شوي پایلې
راپور کړئ

د ټولو ازموینو پایلو ثبت کول له ساینس پوهانو سره د نوي
ویروس د خپریدو په موندلو کې مرسته کوي او وړاندیز کوي چې
څنګه غبرګون وښيئ.

 QRکوډ
آیي ډي شمیره

که خلک یوازې مثبته پایله راپور کړي ،د قضیې کچه د دوی په
پرتله لوړه ښکاري .نو حتی که ستاسو پایله منفي یا باطله وي،
تاسو به ډاډ ترالسه کړئ چې د  NHSمعلومات دقیق پاتې شي.
تاسو د خپلې پایلې د راپور ورکولو لپاره د  QRکوډ ،یا د هغې
الندې د  IDشمیرې ته اړتیا لرئ.

آنالین (ګړندی) راپور ورکړئ.
که تاسو په انګلستان ،وېلز یا شمالي آیرلینډ کې ژوند کوئ،
نو الندې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئgov.uk/report- :
covid19-result

که تاسو په سکاټلنډ کې ژوند کوئ ،نو الندې وېب پاڼې ته
مراجعه وکړئcovidtest.scot :

یا د تلیفون له الرې راپور ورکړئ.
که تاسو خپله پایله آنالین نه شئ راپور کولی 119 ،ته زنګ
ووهئ (د ګرځنده او مځکني تلیفونونو څخه وړیا).
اړیکې هره ورځ خالصې وي .د سهار له  7بجو څخه تر
ماخوستن  11بجو پورې.

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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 .7ستاسو پایلې څه معنی لري

کله چې تاسو خپله پایله راپور کوئ ،تاسو یوازې خپله ازموینه
بشپړه کړې
مثبته پایله

که تاسو مثبت پایله ترالسه کړئ ،نو دا امکان شتون لري چې تاسو اوسمهال په  COVID-19ناروغۍ اخته یئ
او نورو ته د ناروغۍ د انتقالولو خطر لرئ .تاسو باید ځان جال کړئ .کله چې تاسو خپله پایله راپور کوئ ،تاسو
ته به د راتلونکي اقداماتو په اړه نور معلومات درکړل شي.

خبرداری
تاسو او هر هغه کس چې له تاسو سره اوسیږي ،باید اوسني ملي او محلي الرښوونه تعقیبوي.
دا دلته موندل کیدی شي:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/

منفي پایله
که تاسو منفي پایله ترالسه کړئ ،نو دا امکان شتون لري چې د ازموینې کولو پرمهال تاسو دا ناروغي نه
لرله .اما ،د ازموينې منفي پایله دا تضمین نه وړاندي کوي چې تاسو  COVID-19نه لرئ.
که ستاسو د آزموینې پایله منفي وي ،تاسو باید د ملي او ځایي مقرراتو او الرښودونو تعقیب ته دوام
ورکړئ ،چې په دې کې له اړتیا سره سم په منظمه توګه الس مینځل ،ټولنیز واټن ساتل او د مخ ماسکونه
اچول شامل دي.
که ستاسو عالیم څرګند شي ،نو باید ځان جال کړئ او اوسنۍ تجویز شوي ازموینه په دې ادرس وکړئ:
 gov.uk/get-coronavirus-testیا په  119د مشتري د اړیکې مرکز ته په زنګ وهلو سره.
تليفونونه هره ورځ خالص وي ،د سهار له  7بجو څخه تر ماخوستن  11بجو پورې.
تاسو او ستاسو کورنۍ باید ملي الرښوونې تعقیبوي.

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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باطل پایله

که تاسو باطل پایله ترالسه کړئ ،دا په دې معنی چې ازموینه په سمه توګه نه ده شوې او دا ویل ممکن نه
دي چې د ازموینې کولو پرمهال تاسو دا وایرس لرلو او کنه .څومره ژر چې ممکن وي ،تاسو باید له دغه
بستې څخه بله ازموینه وکړئ .د لومړۍ ازموینې څخه کوم شی بیا مه استعمالوئ ،او د ازموینې کړنالره د
ګام  1څخه بیا پیل کړئ.
که ستونزه بیا هم شتون لري ،سمدالسه د دغه ازموینې د کیټ کارول بند کړئ .د ازموینې د نوي کیټونو
غوښتنه په دې ادرس وکړئ gov.uk/get-coronavirus-test :د  NHSد  COVID-19اېپ له
الرې یا په  119د مشتري د اړیکې مرکز ته په زنګ وهلو سره .تليفونونه هره ورځ خالص وي ،د سهار
له  7بجو څخه تر ماخوستن  11بجو پورې.

 .8د ازموینې اجرا

که یو شخص د کورونا وایرس ( )COVID-19لوړه کچه لري ،نو ممکن ازموینه مثبت پایله ورکړي .دا
په دې معنی چې دا زیاتره هغه کسان کشف کوي چې اوسمهال په ناروغۍ اخته وي او په سمالسي توګه
ځان جال کولو ته اړتیا لري.

 .9په خوندي توګه خپله ازموینه تنظیم کړئ

کله چې ستاسو ازموینه بشپړه شي ،ټول استعمال شوي مواد په فاضلدانه کې واچوئ او دا د خپلې کورنۍ
په عمومي فضله موادو کې کیږدئ.

له ضايع کولو وروسته خپل السونه په ښه توګه ومینځئ.
د دې کتابچې معلومات د ( 29سپتمبر  2021پورې) صحیح کړی شوې دي.
د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
د محصول نوم :د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب)
(طالیي)

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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د خپلو ازموینو د پایلو په اړه یو یادښت جوړ کړئ
دا ستاسو د خپلو ریکارډونو لپاره ده .تاسو باید الهم خپلې پایلې  NHSته راپور کړئ
(د معلوماتو لپاره  15مه پاڼه وګورئ).
وګورئgov.uk/report-covid19-result :
که تاسو په سکاټلنډ کې ژوند کوئ ،نو الندې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ:
covidtest.scot

چا ازموينه ترسره کړه

نیټه

وخت

د ازموینې پایله

د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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ستاسو په کیټ کې الندې مواد شامل دي
شیان

-7بسته

د استعمال لپاره الرښوونه (دا کتابچه)

1

د ازموینې کېسټې په بنده کڅوړه کې

7

د مایعې کڅوړې (د استخراج بفر بوتلګي)

7

د استخراج ټیوبونه

7

سوابونه

7

د پالستیکي فضله موادو بستې

7

د محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
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د نورو معلوماتو لنډیز
د خپلې ازموینې اضافي مرسته
د ژبې بدیلې بڼې او د ویډیو نمونې
د ماشوم د چمتو کولو او ازموینې لپاره الرښوونه

gov.uk/covid19-self-test-help

د ځان د جال کولو او درملنې د معلوماتو په اړه
الرښوونه

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

د  COVID-19په اړه د  NHSالرښوونه

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

که تاسو د  COVID-19عاليم لرئ او ستاسو وضعیت
خرابیږي ،یا تاسو له اوو ورځو وروسته ښه نه یاست،
نو د  NHS 111آنالین کورونا ویروس خدمت
وکاروئ:

111.nhs.uk
یا که تاسو انټرنېټ ته الس رسی نه لرئ،
نو  NHS 111ته زنګ ووهئ

په ماشومانو کې د  COVID-19عالیم

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

که د کومې آلې څخه زیانمن شئ ،دلته راپور ورکړئ

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

آنالین پایله راپور کړئ (انګلستان ،والز یا شمالي
آیرلېنډ):

gov.uk/report-covid19-result

آنالین پایله راپور کړئ (سکاټ لېنډ):

covidtest.scot

د اوسني تجویز شوي ازموینې غوښتنه وکړئ

gov.uk/get-coronavirus-test

څه خراب شوي ،مات شوي یا بې درکه شوي
د ژبې مرسته (د بریتانیې د اشارې د ژبې پشمول)
خپله پایله راپور کړئ (که تاسو انټرنېټ ته الس رسی
نه لرئ)

 119ته زنګ ووهئ
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یاددښتونه:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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د  NHSد ازموینې او تعقیب پروګرام له مخې دا آله یوازې د روغتیا او ټولنیز
مراقبت ادارې ( )DHSCد لیږلو د برخې په توګه لیږدول کیدی شي.

Manufacturer
Manufacturer
Manufacturer

جوړوونکي:
SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
(برېتانیه) Derby, DE1 3QB, United Kingdom

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

0123

0197

عالیم

 LIMITATIONTEMPERATURE

30°C

2°C

Batch
 Code

consult
 instructions for use

په  30 – 2سېنټې
ګرېډه کې یې ږدئ
الټ شمېره
د استعمال لپاره
الرښوونې وګورئ

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

USE BY
7

د ایتیلین آکسایډ
په کارولو سره
معقم شوی
د ختمیدو نیټه
مواد مناسب دي د
 7ازموینو لپاره

Manufacturer
InVitro
 Diagnostic Medical Device

DO
 NOT REUSE

محصول مه کاروئ
کله چې کڅوړه
خرابه شي

جوړوونکي
په ویټرو تشخیصي
طبي وسیله
بيرته مه کاروئ

☡

د عمومي الرښوونې او
اخطارونو لپاره د
'ازموینې د اخیستلو په
اړه مشوره' برخه
وګورئ

د کتالګ شمیره

نسخه  5د تطبیق نیټه 29/09/2021
د استعمال دا الرښوونې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب)
(طالیي) ،جوړوونکي سره تړاو لري :د  SureScreen Diagnosticsاو محصول کوډCOVID19AGVCGS7 :
د پیژندګلوۍ دې کتابچې ته یوازې د  SureScreen SARS-CoV-2اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طالیي) ویل کیږي
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