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લાળના નમૂનાના એકત્રીકરણનરી કકટનો ઉપયોગ કરીને COVID-19 માટ ેતમારો પોતાનો અથવા 
અનય વયક્તનો ટસેટ કેવરી રીતે કરવો તે આ માગ્ગદર્શિકા સમજાવે છે. તે તમને કહે છે કે કઈ રીતે 
તમારો નમૂનો લેવો, કઈ રીતે પ્રયોગ્ાળા ખાતે પકરવહન માટ ેતમારા નમૂનાને સુરક્ષિત રીતે પૅકેજ 
કેમ કરવો અને તમે તમારાં પકરણામો કેવરી રીતે મેળવ્ો. 

ભાષાનાં વૈકક્પક સંસકરણો અને વવડીયો નનદ્્ગનો આ લલશિક પર ઉપલબ્ધ છે: 
www.gov.uk/covid-19-saliva-test

તમે તમારો નમૂનો પૂરો પાડો તે પહેલાં આ માર્ગદર્શિકા ધ્ાનથી વાંચો.

TC2001સંસકરણ 2.0 09/11/2021

COVID-19 ટેસ્ટશિર માટે લાળનો 
નમૂનો પૂરો પાડવા માટેની તમારી 
્ટેપ-બા્-્ટેપ માર્ગદર્શિકા

1 
કલાક

ટસેટ બગડી જવાનું જોખમ ઘટાડવા માટ ેતમારો નમૂનો લેતાં પહેલાં 
ઓછામાં ઓછા 1 કલાક માટ ેખાવાનું કે પરીવાનું ટાળો.
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અભિપ્ેત ઉપ્ોર
COVID-19 માટ ેટસેટ કરવા માટ ેમાણસનરી લાળ એકત્ કરવા માટ ેઆ લાળના નમૂનાનરી 
એકત્રીકરણ કકટ છે. LAMP (લૂપ-મરીકડએટડે આઇસોથમ્ગલ ઍક્પ્લકિકે્ન) ટકેનૉલજજનો 
ઉપયોગ કરીને આ નમૂના પર પ્રયોગ્ાળામાં ટસેટ કરવામાં આવે છે.

 વવિાર ્ીર્ગક પાન

1 આ ટસેટ કોના માટ ેયોગય છે   3

2 કકટનરી સામગ્રી ચકાસો   4

3  તમારી લાળનો નમૂનો કેવરી રીતે લે્ો  5

4 તમારા નમૂનાને રજજસટર કરો   9

5 તમારાં પકરણામો મેળવવા ં   10

6  સહાયતા અને સંપક્ક નરી વવગતો   11

તમારે શું કરવાનું છે

આ માર્ગદર્શિકાની વવર્વ્્ુ
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1. આ ટે્ટ કોના માટે ્ોગ્ છે

LAMP સલાઇવા ટસેટ એ એવા લોકો માટ ેછે જેઓને COVID-19નાં લષિણો ન હોય (અલષિણાતમક). 
તે આ લોકો માટ ેયોગય છે:

18 વર્ગથી વધુ ઉંમરના પુખત લોકો
જાતે નમૂનો લેવો, જરૂર જણાય તો સહાયતા સાથે.

12થી 17 વર્ગના કક્ોરો
જાતે નમૂનો લેવો, જરૂર જણાય તો પુખત વયક્તના 
નનરીષિણ સાથે.

11 વર્ગથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોને
નમૂનો પુખત વયક્તના નનરીષિણ સાથે પૂરો પાડવાનો રહે્ે.

બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો. આ કકટમાં એવા નાના િારો છે જે રું ધામણનું જોખમ 
ઊભું કરી ્કે છે.
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કશુંક નુકસાન પામ્ ું હો્, ્ૂટી ર્ું હો્ કે ગુમ થ્ું હો્ તો શું કરવું
જો તમને કંઈ પણ નુકસાન પામેલું, તૂટલેું કે ખૂટતું જણાય તો કૃપા કરીને આ ટસેટ કકટનો ઉપયોગ 
કર્ો નનહ. તમે અમારા ગ્ાહક સંપક્ક  કેનદ્રને કૉલ કરીને અજભપ્રાય આપરી ્કો છો. દરરોજ સવારે 
7થરી રાત્ે 11 વાગયા સુ્ધરી લાઇનો ખુ્ લરી રહે છે.
કૉલ કરો: 119 (મોબાઇલ અને લૅનડલાઇનમાંથરી મિત). અમે 200 ભાષાઓમાં તેમજ ક્રિકટ્ 
સાઇન લૅકનગવજમાં પણ સહાયતા આપરીએ છીએ.

સલાહ

2. કકટની સામગ્ી ચકાસો

તમારી ટે્ટ કકટમાં તમારી પાસે નીચેની વ્્ુઓ હોવી જોઈએ:

તમારે આની પણ જરૂર પડ્ે:
• તમારી લાળ એકત્ કરવા માટ ેએક ચોખખરી ચમચરી

• સાબુ, ગરમ પાણરી અને ટુવાલ અથવા હેનડ સૅનનટાઇઝર

પૉવલવગ્પ બૅગ લરીકપ્ૂિ બૅગ ્ોષક  
પૅડ સાથે

ઢાંકણ સાથે 
્લાજસટકનરી નળી

સપેર ટસેટ કકટ  
બારકોડ

લીકપ્ૂફ બૅરમાંથી ્ોરક પૅડને અડ્ો નવહ કે દૂર કર્ો નવહ.

         ચેતવણી
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3.  How to take your saliva 
sample

અરત્નું

2. કકટની સામગ્ી ચકાસો 3.  તમારી લાળનો નમૂનો કેવી રીતે લે્ો

તમારો નમૂનો લેવાના એક કલાક પહેલાં:

• કંઈ પરી્ો નનહ (પાણરી સનહત)

• કંઈ ખા્ો નનહ

• તમારા દાંતને રિ્ કે ફલૉસ કર્ો નનહ અથવા માઉથવૉ્નો ઉપયોગ 
કર્ો નનહ

સપાટીને ચોખખરી અને કોરી કરો અને 
તયારબાદ તેના પર ટસેટ કકટનરી સામગ્રી મૂકો.

2

1 20 સેકંડ માટ ેસાબુ અને ગરમ પાણરી વડ ે
તમારા હાથ ધુઓ, તયારબાદ તેમને પાણરીથરી 
્ધોઈને કોરા કરો અથવા હેનડ સૅનનટાઇઝરનો 
ઉપયોગ કરો.

20
સેકું ડ

1 
કલાક
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ટ્ૂબના ઢાંકણને ખોલો. તમારે પ્રતયેક 
ટસેટ માટ ેમાત્ એક જ ટ્ૂબ સુપરત 
કરવાનરી થ્ે.

3

તમારા મોંના આગળના ભાગમાં તમારી 
લાળ એકત્ થઈ ્કે તે માટ ેતમારા 
માથાને આગળ તરિ નમાવો.

5

4 ટસેટ માટ ેતમને પૂરતરી લાળ બનાવવામાં 
મદદ મળે તે માટ ેક્પના કરો કે તમે ખાઈ 
રહ્ા છો અને તમે ચાવરી રહ્ા હો તે રીતે 
તમારં મોં હલાવો. તમારા નપ્રય ખોરાક 
વવ્ે વવચારવાથરી પણ લાળ બનાવવામાં 
મદદ મળી ્કે છે.
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2 વમલલ

તમારી લાળ ચોખખરી ચમચરીમાં પડવા દો. 
આપણને 2 વમવલ લાળનરી જરૂર છે જે 
લગભગ અડ્ધરી ચમચરી બરાબર છે.  
જો તમને તમારી ચમચરીમાં લોહી અથવા 
ખોરાક દેખાય તો આ નમૂનાનો ઉપયોગ 
કર્ો નનહ, તમારી ચમચરી ્ધોઈ લો અને 
બરીજો નમૂનો લો.

6

ટ્ૂબ પરનું ઢાંકણ િરીથરી વાસરી દો અને 
ખાતરી કરો કે તે ચુસત રીતે બં્ધબેસતું હોય.

8

7 લાળને કાળજીપૂવ્ગક આપેલરી ટ્ૂબમાં રેડો. 
ટ્ૂબ 2 વમવલના માક્ક ર સ્ુધરી ભરાવરી જોઈએ.
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20
સેકું ડ

અરત્નું

તમે પોતાનો નમૂનો લરી્ધા બાદ તેને સરી્ધા સૂય્ગપ્રકા્ અને ગરમરીથરી દૂર ઓરડાના તાપમાને 
(15-25ºC) રાખો. તમારો નમૂનો કરિજ અથવા રિીઝરમાં મૂક્ો નનહ.

્ોષક પૅડનરી સાથે લરીકપ્ૂિ બૅગનરી અંદર 
ટ્ૂબ મૂકો. વગ્પ સરીલ બં્ધ કરો, જેથરી 
અંદર કોઈ હવા ભરાયેલરી ન રહે. ્ોષક 
પૅડને અડ્ો નનહ અને તેને દૂર કર્ો નનહ.

9

20 સેકંડ માટ ેસાબુ અને પાણરી વડ ે
તમારા હાથ ધુઓ, તયારબાદ તેમને 
પાણરીથરી ્ધોઈને કોરા કરો.

11

10 ્ોષક પૅડ અને તમારો નમૂનો ્ધરાવતરી 
ટ્ૂબ સાથેનરી લરીકપ્ૂિ બૅગને પૉવલવગ્પ 
બૅગમાં મૂકો. વગ્પ સરીલ બં્ધ કરો,  
જેથરી અંદર કોઈ હવા ભરાયેલરી ન રહે.
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4.  તમારા નમૂનાને રભજ્ટર કરો

તમારો નમૂનો પરત કરો
તમારો નમૂનો ્ધરાવતરી બૅગ સંસથાના LAMP 
ડ્ૉપ-ઑિ લોકે્ન પર લઈ જાઓ. 

નમૂનો લરી્ધાના 4 કલાકનરી અંદર પરત કરવો જોઈએ. 
તમારા ડ્ૉપ-ઑિ લોકે્ન પરથરી કૂકરયર તમારો નમૂનો 
એકત્ કર્ે અને ટસેટ માટ ેલૅબોરેટરીમાં લઈ જ્ે.

9

ડ્રૉપ-ઑફ

એક િોટો લો અથવા બારકોડ નંબર લખરી લો. જો તમે સહાયતા માટ ે119 પર કૉલ કરો તો 
તમને તેનરી જરૂર પડ્ે.

સલાહ

અરત્નું

જો તમે પોતાનો નમૂનો લેવાના 4 કલાકનરી અંદર પરત ન કરો તે નકામો થઈ ્કે છે.

તમારા ટસેટનું પકરણામ મેળવવા માટ ેતમારે પ્રતયેક નમૂનાને રજજસટર કરવાનરી જરૂર પડ્ે.  
જો તમે પોતાનું રજજસટ્ે્ ન કરી રહ્ા હો તો આ લલશિક પર ઑનલાઇન જાઓ gov.uk/
register-your-test. તમને તમારી ટસેટ કકટના બારકોડ નંબરનરી જરૂર પડ્ે.

જો તમારી સંસથા તમારા માટ ેઆ નમૂનાને રજજસટર કરી રહી હોય તો તેઓ તમને સપેર ટસેટ 
કકટ બારકોડ માટ ેપૂછી ્કે છે. તેનાથરી તમારા નમૂના સાથે તમને મૅચ કરી ્કા્ે. સપેર ટસેટ  
કકટ બારકોડને નમૂનાનરી બૅગમાં મૂક્ો નનહ. 

જો તમારી પાસે મોબાઇલ નંબર કે ઇમેલ ઍડ્સે ન હોય તો તમારે  
તમારા નમૂનાને રજજસટર કરવા માટ ે119 પર કૉલ કરવાનરી જરૂર પડ્ે. 
તમને અનોખા ટસેટ કકટ બારકોડ નંબરનરી જરૂર પડ્ે.

12

13
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5. તમારાું પકરણામો મેળવવાં

નકામું અથવા વનષકર્ગ વવનાનું ટે્ટ પકરણામ
નકામા પકરણામનો અથ્ગ એ છે કે તમારા નમૂના પર પ્રકરિયા કરવરી લૅબોરેટરી માટ ે્ક્ય ન હતું. 
આ સામાનયપણે આ કારણે થાય છે:

• ટસેટમાં પૂરતરી લાળ ન હતરી
• નમૂનો ખોરાક અથવા પરીણા વડ ેપ્રદૂવષત થયો હતો
• નમૂનો યોગય ટ્ૂબમાં મોકલવામાં આવયો ન હતો

તમારે તમારા નમૂનાના એકત્રીકરણના પછીના કદવસ માટ ેરાહ જોવરી જોઈએ અને નવો નમૂનો 
લેવો જોઈએ.

જો તમારો COVID-19 માટેનો ટે્ટ નૅરેકટવ આવે તો
નૅગેકટવ પકરણામનો અથ્ગ એ છે કે ટસેટના સમયે તમને COVID-19 હોવાનરી સંભાવના ઘણરી 
ઓછી છે. તમને હજીયે ભવવષયમાં વાઇરસનો ચેપ લાગરી ્કે છે. તમારે સરકારી નનદદે્ો અને 
સલાહનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.

NHS દ્ારા 1થરી 2 કદવસનરી અંદર ટૅ્ સટ મેસેજ અથવા ઇમેલ દ્ારા ટસેટનાં પકરણામો મોકલવામાં 
આવ્ે. જો તમારં કોઈ ઇમેલ ન હોય અથવા તમારી પાસે મોબાઇલ ટવેલિોન ન હોય તો તમારે  
પોતાના ટસેટનાં પકરણામો મેળવવા માટ ે119 પર કૉલ કરવો જોઈએ.

જો તમારો COVID-19 માટેનો ટે્ટ પરૉવિકટવ આવે તો
પૉવઝકટવ પકરણામનો અથ્ગ એ છે કે ટસેટ જયારે કરવામાં આવયો હતો તયારે તમને COVID-19 
હોવાનરી સંભાવના ઘણરી વ્ધારે છે. તમારે આઇસોલે્ન વવ્ે હાલના સરકારી નનદદે્ોનું પાલન 
કરવું જોઈએ. કૃપા કરીને નોં્ધ લે્ો કે NHS દ્ારા અનય COVID-19 ટસેટનરી તમે ગોઠવણ કરો 
તે તમારા માટ ેજરૂરી નથરી. જો તમને અનય કોઈ પણ પ્રશ્ો કે લચશિતાઓ હોય તો તમે 119 પર 
સંપક્ક  કરી ્કો છો.

તમારાું પકરણામો સમજવાં
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6. સહા્તા અને સંપક્ક ની વવરતો5. તમારાું પકરણામો મેળવવાં
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જો તમને ચચશિતા થતી હો્ તો મદદ મેળવવામાં મોડુું  કર્ો નવહ. 
તમારી અંત:્ ફ્ુરણાનો વવશ્ાસ કરો.
જો તમને COVID-19નાં લષિણો હોય અથવા COVID-19નો ચેપ લાગયો હોય તો કૃપા કરીને NHSના 
નનદદે્ોનું પાલન કરો: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

જો તમને COVID-19નાં લષિણો હોય અને તમારી કસથવત વધુ ખરાબ થાય તો અથવા તમને સાત 
કદવસો બાદ કસથવતમાં સુ્ધારો ન જણાય તો NHS 111 ઑનલાઇન કોરોનાવાઇરસ સેવાનો ઉપયોગ 
કરો 111.nhs.uk

જો તમારી પાસે ઇનટરનેટનરી સુવવ્ધા ન હોય તો કૉલ કરો NHS 111.

તબરીબરી કટોકટી માટ ેડાયલ કરો 999.

બાળકોમાં COVID-19નાં લષિણો વવ્ે તમે વધુ સલાહ આ લલશિક પર મેળવરી ્કો છો: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

લાળના નમૂના એકત્રીકરણ વવ્ે અને LAMP ટસેસટશિગ વવ્ે વધુ વાંચવા માટે આ લલશિક પર જાઓ: 
www.gov.uk/guidance/covid-19-saliva-test

સંપક્ક  અને સહા્તા
જો તમને અનય કોઈ પણ પ્રશ્ો અથવા લચશિતાઓ હોય અથવા તમને વધુ સહાયતાનરી જરૂર હોય તો તમ ે
119 (મોબાઇલ અને લૅનડલાઇનથરી મિત) પર કૉલ કરી ્કો છો. દરરોજ સવારે 7થરી રાત્ે 11 વાગયા 
સુ્ધરી લાઇનો ખુ્લરી રહે છે. 119 નંબર 200 ભાષાઓમાં સહાયતા પૂરી પાડ ેછે.
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NHS ટસેટ ઍનડ ટ્સે પ્રોગ્ામ હેઠળ કડપાટ્કમેનટ ઑિ હે્થ ઍનડ સોક્્યલ કેયર (DHSC) 
કડ્લૉયમેનટના ભાગરૂપે જ આ સા્ધનનો સ્લાય કરવાનરી પરવાનગરી છે.

Manufacturer Department of Health and  
Social Care, 39 Victoria Street, 
Westminster, London, SW1 0EU.

તાપમાન મયા્ગદા

આ તારીખ 
સ્ુધરીમાં ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ

લૉટ રિમાંક

સૂય્ગપ્રકા્થરી દૂર 
રાખો

િરીથરી ઉપયોગ 
કર્ો નનહDO  ઉતપાદનનરી તારીખdate  

ઉતપાદકManufacturer
ઉપયોગ માટ ે
સૂચનાઓ જુઓ

UK કનિરમશિકટ માટ ે
મૂ્યાંકન કરાયું

consult   પૅકેજને નુકસાન થયું 
હોય તો ઉપયોગ 
કર્ો નનહ

Do      
USE 

TEMPERATURE 

keep   કોરં રાખોkeep 
Batch 

ચેતવણરી☡
InVitro   

કાચનરી અંદરનું 
નનદાનાતમક 
તબરીબરી સા્ધન

જૈવવક પદાથ્ગ  
વગ્ગ B

COVID-19નો ફેલાવો અટકાવવામાં 
મદદ કરવા માટે તમારો આિાર
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