
আপনার কিটে কি আটে?
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কনট্্োব�ী
আমাট্র কনট্্টের কিকিও শ্খুন
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample

প্াস্ার x2

শুরু িরার আটে এিটি উষ্ণ  
জট�র পাত্র এবং এিটি পকরষ্ার  
টিেুযু কনন

িাি্টবাটি্র বাক্স

েংগ্রটের টিউব

পকরষ্ার িরার ওয়াইপ

পকরষ্ার প্াকস্টির বযুাে

করোন্ ফম্

করিটপইি খাম

অযুা�টিাে� ওয়াইপ

�যুাটসেে x3

শুরু িরার আটে কনকচিত িরুন শর আপকন... 

এই নির দ্ে শগুনি পরু�োপনু� পরেি

কিিাটব আপনার পরীক্া িরটত েটব তা শ্খটত
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample এ রান

রিিুর জ� খান
রিস্তুত েওয়ার জনযু যে যে�ো কোজ আপনি ক�রে 
পোর�ি েো হি আপনি যে হোইররেরেড (শ�ীর� েরেষ্ট 
পন�মোরে জি েোকো) েো নিনচিে ক�ো - আপনার 
পরীক্ার অন্তত 30 কমকনে আটে 2 গ্াে জ� খান।

2. বযুবস্া িরা
1. টিউব শেটি িযুাপ েরান।

2. টিউবটি উল্লম্বিাটব রাখুন 
কোডদে র�োরডদে � �োরসে� উপর�  
য্ওয়ো স্লেটি বযুবোর িটর।

3. প্াস্ারটি রিস্তুত িরুন রাটত  
শেটি আপনার আঙুট� পরার  
জনযু ততকর োটি।

1. রিস্তুকত
1. শুরু িরার আটে পরীক্া িরুন শর 
কিেটিটত আপিো�ই ঠিকোিো আরে।

2. এিটি কনিু শেকবট� আপনার কিেটি 
রাখুন।

3. আপনার শরিটি্র জনযু, যেস্ট নকে 
আইনড নিরে নিি রা করোন্ ফটম ্
পাওয়া রাটব।

4. এিটি পকরষ্ার টিেুযু এবং এিটি উষ্ণ 
জট�র পাত্র কনন। 

5. োবান এবং জ� ক্টয় আপনার  
োত শ�ান 20 শেিটডের জনযু এবং 
এিটি পকরষ্ার শতায়াট� ক্টয়  
শুিটনা িরুন।

3. রক্ত ি�াি� কনকচিত িরুন
1. আপনার পরু�ো হোেটি একটি উষ্ণ 

জরি� পোররে �োেুি (আনমুাকনি 
স্াটনর জট�র তাপমাত্রায়) 2 কমকনটের 
জনযু। তারপর এিটি পকরষ্ার টিেুযু 
ক্টয় োত শুকিটয় কনন।

2. পুটরা েমটয়র জনযু ্াঁকিটয় োকুন 
(কিন্তু রক্ অেুস্ শবা� িটরন, 
তােট� বেুন - এবং আপকন রক্ 
িাটরা োটে বাে িটরন, তাট্র িাটে 
োোরযু িান)। আপনার োত অবেযুই 
আপনার িনইুটয়র কনটি োিটত েটব 
রাটত রক্ত ি�াি� অবযুােত োটি।

প্রস্তুনে যিওয়ো এ�ং ে� নকেু� �্য�স্ো ক�ো

এই পরীক্াটি েম্পূর ্িরার জনযু রক্ আপনার েোয়তার রিটয়াজন েয়, অনুগ্রে িটর উপরুক্ত েোয়তা খুজঁনু।

অি্যোি্য ভোষোয় প্রশ্ন �ো নির দ্ে রশ� জি্য www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample-যে েোি

টিউটবর শ�টব�  
(করোন্ ফটমর্ উপর)

েপ

েটত রটেষ্ট েময় রাখুন
রিস্তুত েটত, েব কিেুর বযুবস্া িরটত, এবং আপনার 
নমনুা েংগ্রে িরটত কনটজটি 30 কমকনে েময় ক্ন - 
কবটেষ িটর রক্ এটি আপনার রিেম বার েয়। 

কিেু ো�িা বযুায়াম িরুন
আপনার োতগুক� শ�ারান এবং এি কমকনটের জনযু 
আপনার োত মকুষ্টবদ্ধ িরুন। অেবা কিেু জামকপং 
জযুািে িরুন (রক্ তা িরা কনরাপ্ েয় এবং  
আপকন তা িরটত স্াচ্ছন্দ শবা� িটরন)। এর ফট� 
আপনার রক্ত ি�াি� বকৃদ্ধ পায়।

যস্ট�োইি যস্ট�োইি

যস্ট�োইি

যেোওয়ো� প্রস্তুে করুি 
70% অযুা�টিাে�

পন�ষ্ো� ক�ো� ওয়োইপ

অ্যোিরকোহি মকু্ত



2. টিউবটি িরুন
1. এিটি পকরষ্ার টিেুযু ক্টয় রিেম 
রটক্তর শফাঁোটি মেুুন।

2. ্ঢ়ৃভোর� আপিো� হোে ম দ্ে ি  
করুি কনম্নমখুীিাটব রিকত 3 শেটি  
4 শেিটডে। োটতর তা� ুশেটি শুরু 
িরুন এবং আপনার আঙ্টু�র ক্টি 
আেটত োকুন। কিন্তু য�োঁেোরিো� 
জোয়গোটি চোপর�ি িো তােট� আপনার 
নমনুাটি নষ্ট েটয় শরটত পাটর।

3. রক্ রক্ত বওয়া বন্ধ েয়, শফাঁোটনা 
অঙ্�ুটি শমাোর জনযু িাপ ক্ন রক্ত 
ি�াি� উদ্ীকপত িরটত। রক্ এটত 
িাজ না েয়, এবং 2 নমনিরে� য�নশ 
হরয় নগরয় েোরক, আপিো� হোেটি 
আ�ো� উষ্ণ করুি এবং আটরিটি 
আঙুট� ফুটো িরুন এিটি নতুন 
�যুাটসেে বযুবোর িটর।

1. �যুাটসেে বযুবোর িরুন
1. অযুা�টিাে� ওয়াইপ ক্টয় আপনার 
আঙু� পকরষ্ার িরুন - আমরা 
আপনার অ-রি�ান োটতর অনাকমিা 
বযুবোর িরার েুপাকরে িরকে। 

2. �যুাটসেটের কনটির েুরক্ামপূ�ি িো 
েরান: ডগোটি যমোচে ন্ি (একটি 
পরু�ো যমোচে) এবং তারপর যেটি 
পরু�োপনু� যেরি �ো� করুি।

3. আপনার োত উপর ক্ি িটর  
এিটি েক্ত পৃষ্ঠতট�র উপর রাখুন 
(শরমন এিটি শেকবট�র উপর)।

4. আপনার আঙ্টু�র িোর বাইটরর 
শিন্দ্রস্ট�র উপর �যুাটসেেটি িাপুন।

5. ্ঢ়ৃভোর� নিরচ চোপিু শবগুকন 
য�োেোরম� উপ� েেক্ষে িো একটি 
নলিক শুিরেি। আপকন রিকতটি �যুাটসেে 
এিবারই বযুবোর িরটত পাটরন।

3. টিউবটি শমোন
টিউবটি 600 য�েো অবক� িরুন। 
আপকন রক্ শিব� 400 শরখা অবক� 
িটরন, তােট� ঠিি আটে। টিউটব িযুাপ 
বোন। শে�নু েেক্ষে িো নলিক ক�রে। 

1. টিউবটি যেোজো অ�স্ো যেরক উর্ো 
করুি অন্তে 10 �ো�। কনকচিত িরুন 
রক্ত টিউটবর পােগুক�টত স্পে্ িটর। 

2. রক্ত শমোটনার পর রক্ িঠিন েটয় 
রায় তােট� কিন্তা িরটবন না। এটি 
েওয়ারই িো।

3. আঙুট� িাপ ক্ন রক্তপাত বন্ধ িরার 
জনযু, এিটি পকরষ্ার িরার ওয়াইপ 
ক্টয় পকরষ্ার িরুন, এবং এিটি 
প্াস্ার রিটয়াে িরুন।

4. শিান রক্ত পটর োিট� তা অকব�টম্ব 
পকরষ্ার িরুন এবং িারপাটের স্ান 
জীবারমুকু্ত িরুন।

আপিো� িমিুো েংগ্রহ করুি
েটরর আট�া শেটি ্টর োকুন

বকষ্ট শেটি ্টর োকুন

পনরায় বযুবোর িরটবন না

তাপমাত্রা েীমা 25ºC

ইন কিট্া িায়ােনকস্ি শমকিটি� কিিাইে

	

বযুবোটরর জনযু কনট্োব�ী শ্খন

ইউটরাপীয় োমঞ্জেযু

রিস্তুতিারি

বযুাি শিাি

শর তাকরটখর মট�যু বযুবোর  
িরটত েটবশস্রাই�
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ৃ পূ
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রিতীি

যির�ি িোগোি এ�ং যপোস্ট করুি
 আপনার টিউর�� যির�ি ন�েোিদে �মদে 

যেরক যেরি েুিুি এবং আপনার 
টিউটবর িারপাটে জনেরয় ক্ন। কনকচিত 
িরুন করিন্ট িরা শিাি ্েৃযুমান েয়। 

2. 95 kPa Specimen transport (95 
kPa নমনুা পকরবেন) এিটি পকরষ্ার 
প্াকস্টির বযুােটি কনন। স্লরে� মর্্য 
টিউ�টি এ�ং �্য�হৃে ও অ�্য�হৃে 

ি্যোরসেেগুনি �োেুি – রা ে�ু্  
কস্িটরর মট�যু পাওয়া রাটব। বযুাটের 
উপটরর অংে িযুাপ্া শরটখ, নস্টকো�টি 
েন�রয় যেটি গুটিরয় আোট�া কপেটন 
�াকেটয় ক্ন। শিন্দ্রস্� শেটি বাইটরর 
ক্টি শিটপ ভোরিো কর� নেি করুি। 

 ন�েোিদে �রমদে েোন�ে এ�ং েময় 
িরুন। আপনার কিেটি শর বাটক্স 

এটেটে তাটত ফমট্ি রাখুন এবং 
পকরষ্ার প্াকস্টির বযুােটি  
(টিউব �াররিারী) রাখুন। 

 �োসেটি নপ্ররপইড েোরম �োেুি।

5. NHS শ�াটো েে একটি অগ্রোন্কো� 
যপোস্ট�রসে (priority pos tbox) 
আপিো� িমিুোটি যপোস্ট করুি। আপনার 
কনিেতম রিটয়াকরটি শপাস্বক্স খুজঁনু 
www.royalmail.com/services-near-
you এ। রক্ আপকন কনরাপট্ অগ্রাক�িার 
শপাস্বক্স না শপটত পাটরন, আপনার 
স্ানীয় শপাস্বক্স বযুবোর িরুন।
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• এটি এিটি ইন কিট্া িায়ােনকস্ি কিকিৎোর কিিাইে।

• শু�ুমাত্র আপনার কিটে শ্ওয়া েরঞ্জাম বযুবোর িরুন।

• এই পরীক্াটি অবেযুই করকন এই পরীক্াটির অনটুরা� িটরকেট�ন  
তাটি পকরিা�না িরটত েটব এবং শ�টব� �াোটত েটব। 

• রক্ আপনার নিম্ফ যিোড অপেো�রে� অপোর�শি হরয় েোরক  
(যেমি মোরস্টক্টনম), এই পোরশ আপিো� আঙুি �ুরেো ক�র�ি িো।

• েংক্রমটরর �ক্টরর জনযু েতি্ োকুন। রক্ আপনার ক্তস্াটনর 
জায়ো �া�, েরম বা ফুট� রায়, তােট� কিকিৎেটির পরামে্ কনন।

• এই কিেটি 18 বের বা তার শবকে বয়টের মানটুষর জনযু। 

• 10 কমকনটের জনযু ্ঢ়ৃ িাপ রিটয়াে িরুন এবং রক্তপাত বন্ধ না  
েট� আপনার োত তু�নু। রক্ এটত িাজ না েয়, তােট� 
কিকিৎেটির পরামে্ কনন।

• রক্ আপকন অেুস্ শবা� িটরন, শুটয় পিুন এবং আপনার পা  
তুট� রাখুন। রক্ আপনার অেুস্ শবা� িরা অবযুােত োটি,  
তােট� কিকিৎেটির পরামে্ কনন।

• অযুাকন্টটিায়গুট�েন ওষু� গ্রের িরট� রক্তপাটতর ঝঁুকি শবকে েয়।

• কিেটি কেশু, রিারী, েপূর্াট�াি, আগুন এবং �পূমপান শেটি ্পূটর রাখুন।

• বাইটর তাপমাত্রা 25ºC এর উপটর োিট� আপনার নমনুা শপাস্ 
িরটবন না।

• এটি েওয়ার েম্াবনা অতযুন্ত িম, কিন্তু জটি�তার এিটি শোে ঝঁুকি 
রটয়টে - রার মট� আটে ্াে েওয়া, এিটি শেমাটোমা (রক্ত জমা), 
আঙ্টু�র েংটব্নেী�তা হ্াে পাওয়া (স্ায়ুর ক্কত), এবং ত্বটির 
শিাটষর অিা� মতুৃযু (শনটক্রাকেে)।

• আপনার আঙ্�ু রক্ েরম, �া� বা ফুট� রায় তােট� তা বযুবোর 
িরটবন না।

• আপনার িকনষ্ঠা বযুবোর িরটবন না এবং শরখাটন েম্ব আপনার 
বটুিা আঙু�টি একিটয় ি�নু।

• �যুাটসেেগুক� শু�ুমাত্র এিবার বযুবোটরর জনযু ততকর িরা েটয়টে, 
অনগু্রে িটর �যুানটেেটি পুনরায় বযুবোর িরার শিষ্টা িরটবন না।

x

পেদেোপ্ত �ক্ত পোওয়ো েোরছে িো? 
েোয়তার জনযু www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample 
এ রান। রক্ আপনার এিটি আংকেি নমনুা কনষ্পকতি িরার রিটয়াজন 
েয়, তােট� এটি এিটি স্ািাকবি নমনুা (খাম েে) পযুাি িরার  
জনযু শর কনট্্োব�ী বযুবোর িরটবন, শেই কনট্্োব�ী বযুবোর 
িরুন। তারপর েৃেস্াক�র বটজ্যু তার কনষ্পকতি িরুন।

শবাতাম টিপুন
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