
તમારી કિટમાં શું છે?

V3.0p – છેલ્ે સમીક્ા કિસેમ્બર 2021માં િરાઈ

સૂચનાઓ
અમારો સૂચનાઓનો વિિીયો જુઓ
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample

પ્ ાસટર ×2 

તમે શરૂ િરો તે પહે્ાં ગરમ પાણીનો  
િાટિો અને સિચછ રૂમા્ ્ો

પૂઠાનું ્બૉકસ

િ્ેકશન ટ્ૂ્બ

ક્ીન્ઝીંગ િાઇપ

ચોખ્ી પ્ ાસસટિ ્ૅબગ

કરટન્ન ફૉમ્ન

પ્રિપેઇિ ઍનિે્પ

આલિોહૉ્ િાઇપ

્ૅનસેટ ×3 

શરૂ િરતાં પહે્ાં, ્ાતરી િરો િે તમે...

આ સૂચનાઓ પૂરેપૂરી વાંચી હોય

તમારો ટસેટ િઈ રીતે િરિો તે જુઓ
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample પર જાઓ.

પુષિળ પાણી પીઓ
હાઇડે્ટેડ રહેવું એ તૈયારી િરિા માટ ેતમે કરી શકો એવી  
શ્ેષ્ઠ બાબત છે — તમે ટસેટ િરો તે પહે્ાં ઓછામાં ઓછી 
30 વમપ્નટ પહે્ાં 2 ગ્ાસ પાણી પીઓ.

2. સેટ અપ

1. ટૂ્્બ પરથી ઢાંિણ દૂર િરો.

2. પૂઠાના બૉક્સની છેક ઉપર સ્ૉટનો
ઉપયોગ િરીને ટ્ૂ્બને સીધી રા્ો.

3. પ્ ાસટર તૈયાર િરો, જેથી તે તમારી
આંગળી પર આિિા માટ ેતૈયાર થઈ જાય.

1. તૈયારી િરો
1. ચેિ િરો િે શરૂ િરતાં પહે્ાં આ કિટ

તમને ્સંબોધીને આપિામાં આિી હોય.

2. તમારી કિટ એિ નીચા ટ્ેબ્ પર રા્ો.

3. તમારા રેિૉર્ઝ્ન માટ ેટેસટ કકટ આઇડી
નોંધી લો જે કરટન્ન ફૉમ્ન પર મળી શિશે.

4. સિચછ રૂમા્ અને ગરમ પાણીનો એિ
િાટિો ્ો.

5. 20 સેિંિ માટ ેસાબુ અને પાણી િિે
તમારા હાથ ધુઓ અને ચોખ્ા ટુિા્
િિ ેિોરા િરો.

3. ્ોહીનો રિિાહ શરૂ થિા દો

1. 2 વમપ્નટ માટ ેતમારો આખો હાથ ગરમ
પાણીના એક વાટકામાં મૂિો (્ગભગ
નહાિાના પાણીનું તાપમાન). તયાર્બાદ
સિચછ રૂમા્ િિ ેતમારો હાથ િોરો િરો.

2. આ્ી રિકરિયા માટ ેઊભા રહો (પરંતુ જો
તમને મચૂછાછા જેવું ્ાગે તો ્બેસી જાઓ
અને જો તમે િોઈની સાથે રહેતા હો તો
તેઓની મદદ માંગો). ્ોહીને િહેતું રા્િા
માટ ેતમારો હાથ તમારી િોણીથી નીચે 
હોિો જોઈએ.

તૈયારી અને ્સેટ-અપ

જો તમને આ પરીક્ણ પૂરં િરિામાં સહાયતાની જરૂર હોય તો િૃપા િરીને યોગય સહાયતા માંગો.

અનય ભાષાઓમાં પ્રશ્ો કે સૂચનાઓ માટે www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample પર જાઓ

ટ્ૂ્બ ્ે્બ્
(કરટન્ન ફૉમ્ન પર)

ટૉપ

પૂરતો સમય ફાળિો
તૈયાર થિા, સેટ અપ િરિા અને પોતાનો નમૂનો એિત્ર િરિા 
માટ ેપોતાની જાતને ્ગભગ 30 વમપ્નટ આપો - ્ાસ િરીને  
જો તમે રિથમ િ્ત આ િામ િરતા હો. 

િેટ્ીિ હળિી િસરત િરો
તમારા હાથ હ્ાિો અને એિાદ વમપ્નટ માટ ેતમારી મુઠ્ી ભીંસી 
દો. અથિા િેટ્ાિ િૂદિા મારો (જો તેમ િરવું સુરક્ક્ત હોય અને 
તમને તેમ િરિામાં સિસથતા ્ાગતી હોય). આ તમારા ્ોહીનું 
િહન િરિામાં મદદ િરે છે.

સવવૅબ્ઝ તૈયાર કરો 
70% આલિોહૉ્

કલીન્ઝીંગ વાઇપ

આલિોહૉ્ મુકત

જંતુમુકત

જંતુમુકતજંતુમુકત



2. ટ્ૂ્બ ભરી દો 
1. સિચછ રૂમા્ િિ ે્ોહીનું રિથમ ટીપું  

લૂછી ્ો.

2. દર 3થી 4 સેિંિ ેનીચે તરફ ગવત િરીને 
તમારા હાથ પર થોડા બળથી મ્સાજ 
કરો. તમારી હથેળીથી શરૂ િરો અને  
તમારી આંગળી સુધી જાઓ. પરંત ુછછદ્ર 
પર દબાણ આપશો નછહ, અનયથા  
તેનાથી તમારો નમૂનો ્બગિી શિે છે.

3. જો ્ોહી િહેતું અટિે તો ્ોહીના રિિાહને 
ઉત્ેસજત િરિા માટ ેજેના પર વછદ્ર િરુું 
હોય એ આંગળીને લૂછિા માટ ેદ્બાણનો 
ઉપયોગ િરો. જો આ િામ ન િરે અને  
2 છમછનટથી વધારે ્સમય થઈ ગયો  
હોય તો તમારા હાથ ફરીથી ગરમ  
કરો અને નિા ્ૅનસેટનો ઉપયોગ  
િરીને અનય આંગળી પર વછદ્ર િરો.

1. ્ૅનસેટનો ઉપયોગ િરો

1. આલિોહૉ્ િાઇપ િિ ેતમારી આંગળી 
લૂછો, અમે તમારા ક્્બનરિભાિી હાથ પર 
તમારી ત્રીજી આંગળીનો ઉપયોગ િરિાની 
ભ્ામણ િરીએ છીએ. 

2. ્ૅનસેટની નીચે રક્ણાતમિ કટપ દૂર િરિા 
માટ:ે કટપ ફેરવો (એક આખો ટન્ન) અને 
તયાર્બાદ તેને આખેઆખી ્બહાર કાઢો.  

3. નક્કર સપાટી પર (જેમ િે ટ્ેબ્ ટૉપ) 
તમારી હથેળી ઉપર તરફ રહે એ રીતે  
હાથ મૂિો.

4. તમારી આંગળીના ટરેિાના ્બાહ્ય િેનદ્ર  
પર ્ૅનસેટ મૂિો.

5. તમને કકલક અવાજ ્સંભળાય નછહ તયાં 
સુધી જાં્બ્ી બટન ચુસતપણે દબાવો. 
તમે રિતયેિ ્ૅનસેટનો માત્ર એિ જ િ્ત 
ઉપયોગ િરી શિશો.

3. ટ્ૂ્બને વમકસ િરો

ટ્ૂ્બને 600 લાઇન સુધી ભરો. જો તમે માત્ર 
400 ્ાઇન સુધી જ ભરી શિો તો તે ઠીિ છે. 
ટ્ૂ્બ પર ઢાંિણ મૂિો. તે કકલક ન થાય તયાં 
સુધી તેને ધિે્ો. 

1. ઓછામાં ઓછો 10 વખત હળિેથી 
ટ્ૂબને ઊંધી કરો. ્ાતરી િરો િે  
્ોહી ટ્ૂ્બની ્બાજુઓને સપશ્ન િરે. 

2. જયારે ્ોહીને વમકસ િરિામાં આિે તયારે 
તે ઘનીભૂત થાય તો ચચંતા િરશો નપ્હ. 
આમ થવું સિાભાવિિ છે.

3. રકતસ્ાિ અટિાિિા માટ ેઆંગળી પર 
દ્બાણ આપો, ક્ીન્ઝીંગ િાઇપ િિ ેસાફ 
િરો અને પ્ ાસટર ્ાગુ િરો.

4. ્ોહી જરા પણ ઢોળાય તો તાતિાવ્િપણે 
સાફ િરો અને આસપાસના વિસતારને 
કિસઇનફેકટ િરો.

તમારો નમૂનો એકત્ર કરો
સૂય્નરિિાશથી દૂર રા્ો

િરસાદથી દૂર રા્ો

ફરીથી ઉપયોગ િરશો નપ્હ

તાપમાનની મયા્નદા 25ºC

ઇન-વિટ્ો પ્નદાનાતમિ ત્બી્બી સાધન

 

ઉપયોગ માટ ેસૂચનાઓ િાંચો

રૂરોપ્પયન િનફરમંકટ

ઉતપાદિ

્બૅચ િોિ

િઈ તારી્ સુધીમાં ઉપયોગ િરિો

સંજ્ાઓ

લેબલ અને પોસટ
 કરટન્ન ફૉમ્નમાંથી તમારી ટ્ૂબનું લેબલ 

ઉખાડો અને તમારી ટ્ૂ્બની ફરતે વીંટાળો. 
્ાતરી િરો િે પ્રિનટિે િોિ દૃશયમાન હોય. 

2. 95 kPa Specimen transport  
(95 કિ્ોપાસિ્ સપેક્સમેન ટ્ાનસપોટછા) 
એિા ્ે્બ્િાળી ચોખ્ી પ્ ાસસટિ ્બૅગ 
્ો. ટ્ૂબ તથા વપરાયેલા અને ન 
વપરાયેલા એમ બંને લવૅન્સેટ સલૉટની 

અંદર મૂિો જે પીળા સસટિરની િચચે 
જોિામાં આિે છે. ્બૅગનો ઉપરનો ભાગ 
સમત્ હોય તેની સાથે સસટકર દૂર કરો 
અને ચોંટી શિે એિા ્બૅકિંગ પર ફલવૅપ 
વાળો. િેનદ્રથી ્બહારની તરફ દ્બાિીને 
યોગય રીતે ્સીલ કરો. 

 તમારા કરટન્ન ફૉમ્ન પર તારીખ અને ્સમય 
ભરો. તમારી કિટ જે ્બૉકસમાં આિી હતી 

તેમાં ફૉમ્ન અને ચોખ્ી પ્ ાસસટિ ્બૅગ  
(જેમાં ટ્ૂ્બ હોય) મૂિો. 

 છપ્રપેઇડ ઍનવેલપમાં બૉક્સ મૂકો.

5. જેના પર NHSનો ્ોગો હોય એિા 
પ્રાયોકરટી પોસટબૉક્સમાં (priority  
pos tbox) તમારો નમૂનો મૂકો.  
www.royalmail.com/services-near-
you પર તમારી સૌથી નજીિનું રિાયોકરટી 
્બૉકસ શોધો. જો તમે સુરક્ક્ત રીતે 
રિાયોકરટી પોસટ્બૉકસ સુધી જઈ શિો તેમ  
ન હો તો તમારા સથાપ્નિ પોસટ્બૉકસનો 
ઉપયોગ િરો.
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જંતુમુકત

• આ એિ ઇન-વિટ્ો પ્નદાનાતમિ ત્બી્બી સાધન છે.

• માત્ર તમારી કિટમાં આપિામાં આિે્ ઉપિરણનો જ ઉપયોગ િરો.

• જે વયકકતએ આ ટસેટ માટ ેઑિછાર આપયો હોય એિી વયકકત આ  
ટસેટ િરે અને તેના પર ્ે્બ્ આપે તે અપ્નિાય્ન છે. 

• જો તમે લસ્સકાગ્ંછથઓ દૂર કરાવવાનું ઑપરેશન (દા.ત. 
માસટેકટૉમી) િરાવરું હોય તો આ બાજુ પર તમારી આંગળી  
પર છછદ્ર કરવાનું ટાળો.

• ચેપનાં વચહ્ો પર નજર રા્ો. જો તમારી ઘાની જગયા પર ્ા્ાશ 
આિે, ગરમાિા જેવું ્ાગે િે સૂજી જાય તો ત્બી્બી સ્ાહ માંગો.

• આ કિટ 18 િર્ન અને તેથી િધુ ઉંમરના ્ોિો માટ ેછે. 

• 10 વમપ્નટ માટ ેભારે દ્બાણ ્ાગુ િરો અને જો રકતસ્તાિ અટિે નપ્હ 
તો તમારો હાથ ઊંચો િરો. જો આ િામ ન િરે તો ત્બી્બી સ્ાહ માગંો.

• જો તમને મૂચછાછાનો અનુભિ થાય તો આિા પિી જાઓ અને તમારા  
પગ ઊંચા િરો. જો તમને અસુ્નો અનુભિ ચાલુ રહે તો ત્બી્બી 
સ્ાહ માંગો.

• જો તમે ઍવનટિોઍગરુ્ેશન દિા ્ો તો રકતસ્ાિમાં િધારાનું ઊંચું 
જો્મ રહે છે.

• ્બાળિો, રિાણીઓ, સૂય્નરિિાશ, આગ અને ધૂમ્રપાનથી કિટને દૂર રા્ો.

• જો ્બહારનું તાપમાન 25ºCથી િધુ હોય તો તમારો નમૂનો પોસટ  
િરશો નપ્હ.

• તેમ થિાની સંભાિના ્બહુ ઓછી છે, પરંતુ ઉપદ્રિો થિાનું નાનું જો્મ 
રહેલું છે, જેમાં ઘા થિા, હીમેટોમા (્ોહીનું એિત્રીિરણ), આંગળીમાં 
સંિેદનાનો અભાિ (જ્ાનતંતુને નુિસાન) અને તિચાના િોરોનું અિાળે 
મૃતરુ (નૅરિોક્સસ) િગેરેનો પણ સમાિેશ થાય છે.

• જો તમારી આંગળી ગરમ હોય, ્ા્ િે સૂજે્ી હોય તો તેનો ઉપયોગ 
િરશો નપ્હ.

• તમારી ટચ્ી આંગળીનો ઉપયોગ િરશો નપ્હ અને જયાં શક્ય હોય 
તયાં તમારા અંગૂઠાનો ઉપયોગ ટાળો.

• ્નૅસટેસની રચના માત્ર એિ જ િ્તના ઉપયોગ માટ ેિરિામા ંઆિી છે. 
િૃપા િરીને ્ૅનસેટનો ફરીથી ઉપયોગ િરિાનો રિયતન િરશો નપ્હ.

x

પૂરતું લોહી મેળવી શકતા નથી?

સહાયતા માટ ેwww.gov.uk/taking-antibody-blood-sample પર 
જાઓ. જો તમારે આંક્શિ નમૂનાનો પ્નિા્ િરિાની જરૂર પિ ેતો તમે સામાનય 
નમૂનાની સાથે (ઍનિે્પ સપ્હત) જેમ િરો તે રીતે તેને પૅિ અપ િરિા માટ ે
સૂચનાઓનો ઉપયોગ િરો. તયાર્બાદ તે ્બધી િસતુઓનો ઘરના િચરામાં પ્નિા્ િરો.

્બટન દ્બાિો




Accessibility Report


		Filename: 

		2021-10-04_DHSC Instructions_A4v2_Gujarati.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
