
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਕਿੱਚ ਿੀ ਹੈ?
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ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਾਡੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਲਈ ਿੀਡੀਓ ਿੇਖੋ
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample

ਪਲਾਸਟਰ ×2

ਸੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ  
ਇੱਿ ਿਟੋਰਾ ਅਤੇ ਇੱਿ ਸਾਫ਼ ਕਟਸੂ ਲਿੋ

ਗੱਤੇ ਦਾ ਡੱਬਾ

ਿੁਲੈਿਸਨ ਕਟਊਬ

ਿਲੀਕਿੰਗ ਿਾਈਪ

ਪਾਰਦਰਸਿ ਪਲਾਸਕਟਿ ਬੈਗ

ਿਾਪਸੀ ਫਾਰਮ

ਪ੍ੀਪੇਡ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ਾ

ਅਲਿੋਹਲ ਿਾਈਪ

ਲੈਂਸੈਟ ×3

ਸੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ…

ਇਹਨਾ ਂਨਨਰਦੇਸਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪੜ੍ਹ ਨਿਆ ਹੈ

ਿੇਖ ਕਲਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਿਿੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 
ਹਾਈਡਰੇਨਿਡ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਮੰਟ ਪਕਹਲਾ ਂ 
2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

2. ਸੈੱਟ ਅਪ ਿਰੋ

1. ਕਟਊਬ ਤੋਂ ਿੈਪ ਹਟਾਓ।

2. ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਸਖਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਟਊਬ ਨੂੰ ਕਸੱਧੀ ਖੜ੍ੀ ਿਰੋ।

3. ਪਲਾਸਟਰ ਕਤਆਰ ਿਰੋ ਤਾ ਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਕਚਪਿਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਿੇ।

1. ਕਤਆਰੀ ਿਰੋ

1. ਸੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਜਾਚਂ ਿਰੋ ਕਿ ਕਿੱਟ  
ਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। 

2. ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਨੀਿੇਂ ਮੇਿ ਤੇ ਰੱਖੋ।

3. ਆਪਣੇ ਕਰਿਾਰਡ ਲਈ, ਿੈਸਿ ਨਕੱਿ ਆਈਡੀ 
ਨੂੰ ਨੋਿ ਕਰ ੋਜੋ ਿਾਪਸੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਮਲ ਸਿਦੀ 
ਹੈ।

4. ਇੱਿ ਸਾਫ਼ ਕਟਸੂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਿ 
ਿਟੋਰਾ ਲਿੋ। 

5. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟਾ ਂਲਈ ਸਾਬਣ  
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ  
ਨਾਲ ਸੁਿਾਓ।

3. ਖੂਨ ਿਕਹਣ ਕਦਓ

1. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੋਰੇ 
(ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਜਹਾ) ਕਿੱਚ  
2 ਕਮੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਕਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ 
ਕਟਸੂ ਨਾਲ ਸੁਿਾਓ।

2. ਸਾਰੀ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਲਈ ਖੜ੍ੇ ਹੋਿੋ (ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਬੇਹੋਸ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਬੈਠੋ -ਅਤੇ ਜੇ  
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਲਿੋ)। ਖੂਨ ਿਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿੂਹਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਤਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਿ ਅਪ ਕਰੋ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਕਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿੋ।

ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾ ਂਨਵੱਚ ਪ੍ਰਸਨਾ ਂਜਾ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਿਈ, www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਕਟਊਬ ਲੇਬਲ  
(ਿਾਪਸੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ)

ਕਸਖਰ

ਿਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਂਿੱਖਰਾ ਿੱਢ ਿੇ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਿਰਨ, ਸੈਟ ਅਪ ਿਰਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਇਿੱਤਰ 
ਿਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਮੰਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਕਦਓ - ਖਾਸਿਰ ਜੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਿਾਰੀ ਹੈ। 

ਿੋਈ ਹਲਿੀ ਿਸਰਤ ਿਰੋ
ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਨੂੰ ਕਹਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਿ ਕਮੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟੋ। 
ਜਾ ਂਿੁਝ ਜੰਕਪੰਗ ਜੈਿ ਿਰੋ (ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ 
ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਅਰਾਮ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ)। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ 
ਗਤੀਮਾਨ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ

ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ

ਨਤਆਰੀ ਸਵੈਬ
70% ਅਲਿੋਹਲ

ਕਿੀਨਜ਼ੰਗ ਵਾਈਪ

ਅਿਕੋਹਿ ਮੁਕਤ



2. ਕਟਊਬ ਨੂੰ ਭਰੋ

1. ਖੂਨ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਟਸੂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।

2. ਹਰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਕਿੰਟਾ ਂਕਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ 
ਤ ੇਹੇਠਾ ਂਿੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਿ ਮਾਿਸ ਕਰ।ੋ  
ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਵੰਨ੍ਣ  
ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ  
ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

3. ਜੇ ਖੂਨ ਿਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਖੂਨ ਦੇ 
ਪ੍ਿਾਹ ਨੂੰ ਉਤੇਕਜਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸੂਈ ਲਾਈ 
ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਦਬਾਓ। ਜੇਿਰ 
ਇਹ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ, ਅਤੇ 2 ਨਮੰਿਾ ਂਤੋਂ  
ਵੱਧ ਸਮਾ ਂਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥ  
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਿ ਨਿੀਂ  
ਲੈਂਸੈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਕਦਆ ਂਦੂਜੀ ਉਂਗਲੀ  
ਕਿੱਚ ਸੂਈ ਲਾਓ।

1. ਲੈਂਸੈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ

1. ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਅਲਿੋਹਲ ਿਾਈਪਸ ਨਾਲ 
ਸਾਫ਼ ਿਰੋ — ਅਸੀਂ ਕਸਫਾਰਸ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਮੁੱਖ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਕਰੰਗ ਕਫੰਗਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। 

2. ਲੈਂਸੈਟ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਟਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 
ਲਈ: ਨਿਪ ਨੂੰ ਮਰੋੜੋ (ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੋੜ)  
ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਿੱਢੋ।

3. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਿ 
ਸਖਤ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ (ਕਜਿੇਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ)।

4. ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆ ਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿੇਂਦਰ  
‘ਤੇ ਲੈਂਸੈਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਿੱਲ ਦਬਾਓ।

5. ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦ ੇਬਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਿ ਹੇਠਾ ਂ
ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਿਕ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੈਂਸੈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਸਰਫ  
ਇੱਿ ਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

3. ਕਟਊਬ ਨੂੰ ਕਮਲਾਓ

ਕਟਊਬ ਨੂੰ 600 ਿਾਈਨ ਤੇ ਭਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਸਰਫ 400 ਲਾਈਨ ਤੱਿ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਠੀਿ 
ਹੈ। ਕਟਊਬ ਉੱਤੇ ਿੈਪ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿ 
ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

1. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਿੋ ਘੱਿ 10 ਵਾਰ ਨਿਊਬ ਨੂੰ 
ਉਿਿਾਓ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਖੂਨ 
ਕਟਊਬ ਦੇ ਪਾਕਸਆ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ। 

2. ਜੇਿਰ ਖੂਨ ਕਮਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਿਰੋ। ਅਕਜਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਖੂਨ ਿਗਣ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ 
ਪਾਓ, ਿਲੀਕਜੰਗ ਿਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ 
ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾਓ।

4. ਕਿਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਛੱਕਟਆ ਂਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 
ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਿਤ ਿਰੋ।

ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਬਾਕਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ 25ºc

ਇਨਿੀਟਰੋ ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਮੈਡੀਿਲ ਕਡਿਾਈਸ

 

ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕਹਦਾਇਤਾ ਂਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲਿੋ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਨੁਿੂਲਤਾ

ਕਨਰਮਾਤਾ

ਬੈਚ ਿੋਡ

ਿਰਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ

ਨਚੰਨ੍

ਿੇਬਿ ਅਤੇ ਪੋਸਿ
 ਕਰਟਰਨ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਬ ਿੇਬਿ ਨੂੰ 

ਨਿਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਟਊਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਪੇਿੋ। 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਕਪ੍ੰਟ ਿੀਤਾ ਿੋਡ ਕਦਖਾਈ ਦੇ 
ਕਰਹਾ ਹੈ। 

2. 95 kPa Specimen transport (95 
ਕਿਲੋਪਾਸਿਲ ਸਪੈਸੀਮਨ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ) ਲੇਬਲ 
ਿਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸਿ ਪਲਾਸਕਟਿ ਬੈਗ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਰੋ। ਪੀਲੀ ਸਟੀਿਰ ਦੇ ਕਿਚਿਾਰਲੇ - ਸਿਾਿ 

ਨਵੱਚ ਨਿਊਬ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਵਰਤੇ 
ਗਏ ਦੋਨੋ ਿੈਂਸੈਿ ਪਾਓ। ਬੈਗ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਹੱਸੇ 
ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੀਕਰ ਨੂੰ ਹਿਾਓ ਅਤੇ 
ਫਿੈਪ ਨੂੰ ਕਚਪਕਚਪੇ ਕਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਤ ੇਮੜੋ।ੋ ਿੇਂਦਰ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱਲ ਦਬਾ ਿੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੀਿ ਿਰੋ। 

 ਆਪਣੇ ਨਰਿਰਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂ
ਭਰੋ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਿ ਪਲਾਸਕਟਿ ਬੈਗ 

(ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਕਟਊਬ ਹੋਿੇ) ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਸੇ ਕਿੱਚ 
ਪਾਓ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ 
ਿਰ ਕਦਓ। 

 ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਿਫਾਫੇ ਨਵੱਚ ਪਾਓ। 

5. ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ NHS ਲੋਗੋ ਿਾਲੇ ਇੱਕ 
ਤਰਜੀਹੀ ਪੋਸਿਬਾਕਸ (priority  
pos tbox) ਨਵੱਚ ਪੋਸਿ ਿਰੋ।  
www.royalmail.com/services-near-
you ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਿੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪੋਸਟਬੌਿਸ 
ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 
ਤਰਜੀਹੀ ਪੋਸਟਬਾਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਪੋਸਟਬਾਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ।
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ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਿਤ

• ਇਹ ਇੱਿ ਇਨਿੀਟਰੋ ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਮੈਡੀਿਲ ਕਡਿਾਈਸ ਹੈ।

• ਕਸਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਕਿੱਚ ਕਦੱਤੇ ਉਪਿਰਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ।

• ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਕਿਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਕਿੱਤਾ ਸੀ। 

• ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੰਫ ਨੋਡਸ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਮਾਸਿੈਕਿੋਮੀ) ਨੂੰ ਹਿਾਉਣ ਦਾ 
ਆਪਰੇਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਂਗਿੀ ‘ਤੇ ਸੂਈ  
ਿਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

• ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਿੇਤਾ ਂਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਖਮ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਲਾਲ,  
ਗਰਮ ਜਾ ਂਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਡਾਿਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

• ਇਹ ਕਿੱਟ 18 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਹੈ। 

• 10 ਕਮੰਟ ਤਿ ਿੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਅਤੇ ਖੂਨ ਿਗਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ  
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ, ਤਾ ਂਡਾਿਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਉਠਾਓ।  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਿੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਿੋਆਗੂਲੇਸਨ ਦਿਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਖੂਨ ਿਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਕਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਬੱਕਚਆ,ਂ ਜਾਨਿਰਾ,ਂ ਧੁੱਪ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਸਗਰਟਨੋਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

• ਜੇਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਪਮਾਨ 25ºC ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਪੋਸਟ ਨਾ ਿਰੋ।

• ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਆਦਾ ਅਸੰਭਿ ਹੈ, ਪਰ ਜਕਟਲਤਾਿਾ ਂਦਾ ਇੱਿ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਜੋਖਮ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਦਾਗ, ਇੱਿ ਹੇਮੇਟੋਮਾ (ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਕਹ), ਉਂਗਲੀ ਕਿੱਚ 
ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ (ਨਸਾ ਂਦਾ ਨੁਿਸਾਨ), ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾ ਂਦੀ  
ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ (ਨੈਿਰੋਕਸਸ) ਸਾਮਲ ਹਨ।

• ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਗਰਮ, ਲਾਲ ਜਾ ਂਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  
ਨਾ ਿਰੋ।

• ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਕਜੱਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਆਪਣੇ  
ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

• ਲੈਂਸੈਟ ਕਸਰਫ ਇੱਿ ਿਾਰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਲੈਂਸੈਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸਸ ਨਾ ਿਰੋ।

x

ਿੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਮਿ ਸਕਦਾ?

ਮਦਦ ਲਈ www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸਿ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਪੈਿ ਿਰਨ 
ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਆਮ ਨਮੂਨੇ (ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਰੋਗੇ। ਕਫਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਕਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕਦਓ।

ਬਟਨ ਦਬਾਓ
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