
 Orient این دستورات، فقط برای استفاده برای خودتست سریع کووید-19 از
Gene )آنتی ژن( (GCCOV-502a-H7OGE) هستند.

این راهنما، چگونگی انجام تست کووید-19 توسط خودتان یا شخص دیگر و گزارش کردن نتایج به NHS را 
شرح می ٔدهد.

 زبان های دیگر از جمله زبان ولزی و توضیحات ویدیویی، در وبسایت
gov.uk/covid19-self-test-help موجودند. 

همه نتایج خود را به NHS گزارش کنید

پیش از آغاز تست، این راهنمای کامل را با دقت بخوانید.
این تست ممکن است با تستی که قبال انجام داده اید متفاوت باشد.

 راهنمای گام به گام شما برای 
 خودتست سریع کووید-19 
Orient Gene )آنتی ژن(
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توصیه درباره انجام تست
در سراسر کتابچه، و برای کمک به شما، قسمت های مربوط به نکات مفید، توصیه ها و هشدارها وجود دارند. 

با دنبال کردن دقیق و گام به گام این دستورات، فرصت بهتری برای دستیابی به یک نتیجه مطمئن خواهید 
داشت.

راهنمایی عمومی و هشدارها
اگر در هنگام نمونه برداری با سواب دچار خونریزی بینی شدید، لطفا نمونه برداری را متوقف کنید.   • 

تست سواب ممکن نیست.
این محصول از التکس الستیک طبیعی ساخته نشده است، با این حال وجود یا آثار التکس الستیک   •

طبیعی در این محصول در هنگام تحویل به مشتری نهایی را نمی توان با اطمینان رد کرد.
بسته تست را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  •

همه اجزای بسته یکبار مصرف هستند، به جز نگهدارنده لوله جاذب. از هیچ کدام از اجزا مانند سواب ها   •
یا لوله های جاذب، دوباره استفاده نکنید، غیر از نگهدارنده لوله جاذب.

از اجزای ترکیبی از بسته های متفاوت استفاده نکنید. فقط از اجزایی که در این بسته ارائه شده اند   • 
استفاده کنید.

اگر قاب تست در معرض محصوالت شوینده خانگی بوده است )به ویژه سفیدکننده(، از آن استفاده نکنید   •
چون ممکن است منجر به نتیجه نادرست شود.

تست را در نور مستقیم آفتاب انجام ندهید، چون ممکن است به نتیجه نادرست منجر شود.  •

این بسته ها فقط برای استفاده انسانی طراحی شده اند.  •

نگهدارنده لوله جاذب را دور نیندازید، چون برای همه تست ها دوباره استفاده می شود.  •

 از هر 3 نفر مبتال به کووید-19، 1 نفر نمی داند که به آن 
مبتال است.

با خودتست معمول می توانیم سرعت گسترش بیماری را کاهش دهیم و به محافظت از بیشتر افراد 
آسیب پذیر در خانواده ها و جوامع مان کمک کنیم.

محتویات این کتابچه
دستورات را به طور کامل بخوانید و مراحل را با ترتیب درست دنبال کنید. 
تنظیم هر تست حدود 15 دقیقه زمان می برد و نتایج پس از 15 دقیقه دیگر 

آماده خواهند بود.

محتویات این کتابچه

صفحه عنوان  بخش 
6 محوطه تست خود را آماده کنید     1

7 محتویات بسته تست خود را کنترل کنید     

تست خود را تنظیم کنید   8   2
10 نمونه سواب خود را بردارید       3

11 انجام تست روی یک نفر دیگر     

12 نمونه گیری با سواب را انجام دهید       4

14 نتیجه خود را بخوانید       5

15 نتیجه خود را گزارش کنید      6

16 معنی نتیجه تست شما      7

17 کارآیی تست       8

17 بسته تست خود را به صورت بی خطر دور بیندازید      9

18 نتایج تست خود را یادداشت کنید     

آنچه باید انجام دهید

بسته تست را در دمای عادی اتاق یا در یک محل خشک و سرد )2 تا 30 درجه سانتیگراد(   •
نگهداری کنید.

در نور مستقیم آفتاب نگذارید و در فریزر نگهداری نکنید.  •

بسته باید در دمای اتاق )15 تا 30 درجه سانتیگراد( استفاده شود. اگر بسته در جایی با دمای پایین تر   •
از 15 درجه سانتیگراد نگهداری شده باشد، پیش از استفاده از آن به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق 

بگذارید.

توصیه

 15 
 دقیقه
تنظیم



اگر شما یا فرزندان شما نشانه های ویروس کرونا (COVID-19) را داشته باشید یا به ویروس کرونا 
 (COVID-19) مبتال شده باشید، لطفا به راهنمای آنالین NHS مراجعه کنید:

nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

اگر شما یا فرزندان شما نشانه های ویروس کرونا (COVID-19) را داشته باشید و شرایط بدتر شود، یا 
 شما/فرزند/ فرزندان شما پس از 7 روز بهتر نشوید، به خدمات آنالین NHS 111 مراجعه کنید:

nhs.uk.111 اگر به اینترنت دسترسی ندارید، به NHS 111 تلفن کنید. در شرایط اضطراری 
پزشکی، با 999 تماس بگیرید. 

اگر نگرانی داشته باشید، برای دریافت کمک معطل نکنید. به غرایز خود اعتماد کنید.

توصیه
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چرا باید خودتان را تست کنید
این بسته خودتست سریع کووید-19 )آنتی ژن(، یک تست سواب برای بینی است تا بررسی شود شما به 

ویروس مبتال شده اید یا نه. این تست هم برای افرادی است که نشانه های بیماری را دارند و هم آنهایی که 
نشانه ها را ندارند. با این حال، باید دستورات کشوری را دنبال کنید تا ببینید چه نوع تست برای شما مناسب 

است.

اگر نتیجه تست کووید-19 شما مثبت باشد، شما باید:
به محدود کردن گسترش بیماری کمک کنید. شما و خانواده تان باید دستورالعمل های معتبر   • 

 دولت را دنبال کنید: 
 nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

به افرادی که در 48 ساعت گذشته پیش از آغاز نشانه های بیماری تان یا در صورت نبود نشانه ها، از   •
روزی که نتیجه مثبت تست آشکار شده است، تماس نزدیک داشته اید و محل هایی که در آنها بوده اید، 

توصیه کنید احتمال ابتالی خود به کووید-19 را تست کنند. همیشه دستورالعمل های محلی و کشوری را 
دنبال کنید.

اگر نتیجه تست شما منفی باشد
احتماال در زمانی که تست گرفته شده است، به ویروس مبتال نبوده اید. با این حال، یک نتیجه منفی تست، 

تضمین نمی کند که به ویروس مبتال نشده اید. همچنان باید دستورات دولت را رعایت کنید.

درباره این تست

این تست برای چه کسی مناسب است

از کجا می توان کمک بیشتر دریافت کرد
gov.uk/covid19-self-test-help :اطالعات بیشتر درباره خودتست را از اینجا بگیرید

تست چند وقت یکبار باید انجام شود
دفعات انجام تست، بسته به شرایط شما و دستورالعمل های جاری کشوری و محلی ممکن است متفاوت 

باشد.

افراد دارای مشکل بینایی هم می توانند از بسته های تست ما استفاده کنند و ممکن است به کمک نیاز   •
داشته باشند.

این تست برای افرادی که مستعد خونریزی بینی هستند، یا افرادی که در 6 ماه گذشته جراحی سر یا   •
صورت داشته اند مناسب نیست.

بزرگساالن باالی 18 
سال 

اگر ضرورت ہو تو اعانت 
لے کر، خود سے ٹیسٹ 
کریں اور رپورٹ کریں۔

نوجوانان 12 تا 17 
سال 

خودتست و گزارش با نظارت 
بزرگسال. فرد بزرگسال در 

صورت نیاز می تواند تست را 
انجام دهد.

کودکان زیر 12 سال
کودکان زیر 12 سال باید از سوی 

یک بزرگسال تست شوند. اگر برای 
انجام تست یک کودک احساس 

 راحتی ندارید، آن را انجام ندهید. 
 اگر کودک درد احساس کند، تست 

را ادامه ندهید.



اگر چیزی آسیب دیده، شکسته یا گم شده باشد، چه کار باید کرد
اگر متوجه شدید چیزی آسیب دیده، شکسته یا گم شده است، لطفا از بسته تست استفاده نکنید. می توانید 
با تماس با مرکز تماس مشتریان، نظر خود را اعالم کنید. خطوط تلفن هر روز از ساعت 7 صبح تا 

11 شب باز هستند.

 شماره تماس: 119 )رایگان از تلفن های همراه و خطوط ثابت(
ما به 200 زبان و نیز زبان اشاره انگلیسی، خدمات ارائه می کنیم.

اگر وسیله ای به شما آسیب زده باشد، گزارش کردن آن می تواند به دیگران کمک کند. لطفا به این 
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk :وبسایت بروید

توصیه
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محتویات بسته خود را کنترل کنید

این راهنما را با دقت بخوانید. همچنین، اگر به کمک  1 
بیشتر نیاز دارید، می توانید ویدیوی تست سواب را به 

 صورت آنالین تماشا کنید: 
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-

help

درست پیش از آغاز تست، یک سطح تمیز و خشک 
را مرتب کنید تا بسته تست را روی آن بگذارید.  این 

امر برای پرهیز از آلودگی تست است.

دست های خود را با استفاده از صابون و آب گرم، یا 
ضدعفونی کننده دست، به طور کامل به مدت 20 ثانیه 

بشویید.
اگر بیش از یک نفر را تست می کنید یا یک تست 

نامعتبر را تکرار می کنید، سطح را تمیز کنید و بین 
تست ها دست های خود را بشویید. این امر برای پرهیز 

از آلودگی تست است.

 2

 3

اقالم زیر در جعبه تست شما باید موجود باشند: 4 شما باید:
یک تایمر مانند ساعت  •

دستمال کاغذی  •
آینه  •

تمیزکننده سطوح  •
تمیز کننده دست یا صابون و دسترسی به آب گرم داشته باشید  •

درپوش نازل )7 عدد( لوله جاذب با بافر )7 عدد(

سواب استریل در پوشش 
سربسته )7 عدد(

 قاب تست در کیسه مهر 
کیسه زیپ دار )7 عدد( به و موم شده )7 عدد(

عنوان کیسه زباله استفاده 
کنید

 نگهدارنده لوله جاذب 
)1 عدد قابل استفاده دوباره( 

)دور نیندازید(

20
ثانیه
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2. تست خود را آماده کنید

الیه محافظت لوله جاذب را گاز نگیرید. از 
تماس بافر جاذب با پوست خود پرهیز کنید.

هشدار

20
ثانیه

دسته سواب

نوک سواب 6 

9 

5 
8 

سواب استریل را می توانید در ظرف سربسته پیدا 
کنید. نوک نرم و پارچه ای سواب را پیدا کنید.

پس از تمیز کردن بینی تان دست های خود را با 
استفاده از صابون و آب، یا تمیز کننده دست به طور 
کامل به مدت 20 ثانیه بشویید. این کار برای پرهیز 

از آلودگی تست است. 
اگر در تمیز کردن بینی به یک کودک یا فرد ناتوان 
کمک کنید، هر دو شما باید دست هایتان را به طور 
کامل به مدت 20 ثانیه، یا با تمیزکننده دست بشویید.

با دور نگه داشتن لوله از صورت خود، الیه محافظ 
روی لوله جاذب را به آرامی جدا کنید تا از پاشش 

مایع جلوگیری کنید.

بینی خود را به آرامی در یک دستمال خالی کنید و  7
آن را در یک سطل زباله خانگی بیندازید. این کار 

برای خالص شدن از خلط اضافی است.
اگر یک کودک یا فرد نیازمند را تست می کنید، به 

 آنها کمک کنید، در صورت نیاز، بینی خود را 
خالی کنند. 

لوله جاذب حاوی بافر را در داخل نگهدارنده لوله 
جاذب قرار دهید.

هشدار

هرگز نوک پارچه ای سواب را با دست های 
خود لمس نکنید یا به هیچ جا نزنید.

بسته بندی سواب را بَکنید و سواب را به آرامی  10
دربیاورید.

بافر جاذب دارای نگهدانده هایی است که ممکن 
است در برخی افراد، واکنش های آلرژیک 

ایجاد کنند. اگر محلول با پوست یا چشم تماس 
پیدا کرد، با آب فراوان بشویید. اگر پوست 
تحریک شد، مراقبت پزشکی دریافت کنید.

هشدار



 اگر یک کودک زیر 12 سال یا یک فرد نیازمند کمک را تست می کنید، مراحل مذکور در صفحه 11 را 
دنبال کنید.

x 5

x 5

تست کردن خودتان

10 

 سوراخ دوم بینی 11
نوک پارچه ای همان سواب را درست در داخل یکی از 

سوراخ های بینی )حدود 2،5 سانتیمتر( فرو کنید و مطمئن شوید 
که نوک پارچه ای سواب در 2،5 سانتیمتری داخل سوراخ دوم 

بینی قرار گرفته است.

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی تان با یک 
حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که یک تماس 
خوب میان نوک پارچه ای سواب و داخل سوراخ بینی وجود 

داشته باشد.

 سوراخ نخست بینی
نوک پارچه ای سواب را درست در داخل یکی از سوراخ های 
بینی )حدود 2،5 سانتیمتر( فرو کنید و مطمئن شوید که نوک 
پارچه ای سواب در 2،5 سانتیمتری داخل سوراخ نخست بینی 

قرار گرفته است.

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی تان با یک 
حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که یک تماس 
خوب میان نوک پارچه ای سواب و داخل سوراخ بینی وجود 

داشته باشد.

نیازی به اعمال زور نیست و الزم نیست زیاد به داخل سوراخ 
بینی تان فشار دهید.

 سوراخ دوم بینی
از همان سواب استفاده کنید و نوک پارچه ای سواب را 

درست در داخل سوراخ دیگر بینی کودک/فرد تست شونده 
قرار دهید.

به آرامی سواب را در اطراف داخل بینی او به صورت 
حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید، و مطمئن شوید که تماس 

خوبی میان نوک پارچه ای سواب و داخل سوراخ دوم وجود 
دارد.

x 5

x 5

 سوراخ نخست بینی
نوک پارچه ای سواب را درست در داخل سوراخ بینی 

کودک/فرد تست شونده قرار دهید.

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی او با یک 
حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. نیازی به اعمال زور 

نیست و الزم نیست زیاد به داخل سوراخ بینی فشار دهید. 
مطمئن شوید که تماس خوب میان نوک پارچه ای سواب و 

داخل سوراخ بینی نخست وجود دارد.

10

11
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3. نمونه سواب خود را تهیه کنید

پیش از کار با سواب، لطفا مطمئن شوید همه زیورآالت بینی یا جواهرات مشابه برداشته شده باشند.

انجام تست روی یک نفر دیگر

بچه های زیر 12 سال، باید از سوی یک بزرگسال تست شوند. برای آماده سازی و تست یک کودک یا 
شخصی که به کمک نیاز دارد، راهنمایی های زیر را دنبال کنید. یک فیلم نمونه را می توانید در اینجا ببینید: 

 gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help 
اگر تست را روی یک کودک انجام می دهید، به او بسته تست را نشان دهید و درباره کاری که می کنید 

توضیح دهید. ترجیحا، او را روی پاهای یک نفر بنشانید یا یک نفر دست او را بگیرد. از کودک بخواهید 
بینی اش را در یک دستمال تمیز کند. دستمال را در یک سطل سربسته بیندازید.

اگر در هنگام نمونه برداری با سواب دچار خونریزی بینی شدید، لطفا نمونه برداری را متوقف کنید. سواب نمی تواند تست 
شود. اگر خونریزی ادامه یابد، توصیه می شود با پزشک خود مشورت کنید.

هشدار

اگر شخصی که نمونه گیری با سواب را روی او انجام می دهید دچار خونریزی بینی شود، لطفا کار با سواب را متوقف کنید. سواب 
نمی تواند تست شود. اگر خونریزی ادامه یابد، توصیه می شود با پزشک او مشورت کنید.

هشدار

هشدار



4. نمونه سواب را آماده کنید

مطمئن شوید که قاب تست را روی یک سطح صاف و افقی قرار دهید. در طول 
تست، قاب تست را برندارید. قطره ها را به آرامی به نمونه اضافه کنید. بیش از حد 

پر نکنید.

توصیه

یک قاب تست که به مدت بیش از 30 دقیقه بیرون از کیسه سربسته مانده باشد، باید 
دور انداخته شود. کیسه خشک کن داخلی و کیسه را به صورت بی خطر در یک کیسه 

زباله/کیسه زیپ دار دور بیندازید.

هشدار

از کیف زیپ دار تکی می توانید به عنوان کیسه زباله 
استفاده کنید.

توصیه

13 همه نتایج خود را به NHS گزارش کنیدهمه نتایج خود را به NHS گزارش کنید12
GCCOV-502a-H7OGE :آنتی ژن( مربوط است( برای کووید-19 Orient Gene این کتابچه فقط به خودتست سریعGCCOV-502a-H7OGE :مربوط است )برای کووید-19 )آنتی ژن Orient Gene این کتابچه فقط به خودتست سریع

نوک پارچه ای سواب را در داخل مایع لوله جاذب 
قرار دهید.

نوک سواب را روی لبه لوله جاذب محکم فشار 
دهید، در همان حال آن را در اطراف لوله دست کم 

6 بار فشار دهید.

12 

به آرامی لوله جاذب را بچالنید تا 4 قطره از مایع را در حفره 
نمونه )با عالمت S( در قاب تست بریزید. 

سواب را در لوله جاذب بگذارید، یک تایمر را تنظیم 
کنید و به مدت 1 دقیقه بگذارید بماند.

تاریخ انقضاء )EXP( را روی کیسه سربسته کنترل کنید. قاب تست 
را از کیسه سربسته بیرون بیاورید و آن را در داخل سطح صاف 

تمیز قرار دهید.

سواب را در داخل کیف زیپ دار بگذارید.

یک تایمر را تنظیم کنید.
برای خواندن نتیجه خود، 15 دقیقه صبر کنید. 

13 

16 

14 

15

18

19

سواب را از لوله جاذب بیرون بیاورید.

درپوش نازل را محکم روی لوله جاذب فشار دهید تا از هرگونه 
نشت جلوگیری کنید.

لوله جاذب را دوباره در نگهدارنده لوله جاذب قرار دهید.

17 

 15 
دقیقه



نتیجه نامعتبر 
خط کنترل (C) ظاهر نمی شود.

نتیجه منفی
یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) ظاهر 
می شود. در ناحیه خط تست (T)، خطی ظاهر 

نمی شود.

اگر نتیجه تست تان مثبت باشد، باید خود را قرنطینه کنید و 
 خانواده تان باید دستورالعمل های دولت را برای قرنطینه 

 دنبال کند: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

self-isolation-and-treatment/

مهم

نتیجه مثبت
دو خط ظاهر می شود. یک خط رنگی باید در ناحیه خط کنترل 

(C) و خط رنگی دیگر باید در ناحیه خط تست (T) باشد.

دو خط، یکی کنار C و دیگری کنار T، حتی خطوط خفیف، 
نشان دهنده مثبت بودن تست است.

Control (C)

Test (T)

QR کد

شناسه

6. نتیجه خود را گزارش کنید5. نتیجه خود را بخوانید

شما باید نتیجه مثبت، منفی و نتایج نامعتبر خود را به مهم
NHS گزارش کنید.

تست را بیش از 20 دقیقه به حال خود رها نکنید، چون این کار 
ممکن است باعث باطل شدن نتیجه شود.

 20 
دقیقه
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ثبت همه نتایج تست، به دانشمندان کمک می کند موج های جدید 
گسترش ویروس را شناسایی کند و نوع واکنش را توصیه کنند. 
اگر افراد فقط نتیجه مثبت را گزارش کنند، سطح ابتالها باالتر 

از سطح واقعی آنها به نظر می رسد.

بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد، حتما 
اطالعات دقیق را به NHS بفرستید.

برای گزارش کردن نتیجه خود، باید از کد QR یا شماره کارت 
شناسایی خود استفاده کنید.

گزارش کردن آنالین )سریع ترین(
اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید، به این 

gov.uk/report-covid19-result :وبسایت بروید

 اگر در اسکاتلند زندگی می کنید به اینجا بروید: 
covidtest.scot

یا گزارش تلفنی
تماس بگیرید 119

خطوط تلفن، هر روز از 7 ثبت تا 11 شب باز هستند )رایگان 
از تلفن همراه و خطوط ثابت(



نتیجه منفی
اگر نتیجه شما منفی باشد، احتماال در زمان انجام تست مبتال به ویروس نبوده اید. با این حال، نتیجه 

منفی تست تضمین نمی کند که به کووید-19 مبتال نیستید.

اگر نتیجه تست شما منفی باشد، باید همچنان دستورالعمل های کشوری و محلی را دنبال کنید، از جمله 
شستن مرتب دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک صورت در هر کجا که الزم باشد.

اگر نشانه های بیماری در شما ظاهر شوند، باید خود ر قرنطینه کنید و تست معتبر توصیه شده را از 
gov.uk/get-coronavirus-test یا با تماس مرکز تماس مشتریان به شماره 119 دریافت کنید. 

خطوط تلفن هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز هستند. شما و خانواده شما باید 
دستورالعمل های کشوری را دنبال کنید.
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7. معنی نتایج شما 

 نتیجه نامعتبر
اگر نتیجه تست نامعتبر باشد، این یعنی اگر تست انجام شده باشد، نمی توان گفت شما به ویروس مبتال 

بودید. برای کنترل ابتال به ویروس، هر چه زودتر یک تست دیگر انجام دهید. هیچ کدام از اجزای 
تست نخست را دوباره استفاده نکنید و فرایند تست را از مرحله 1 آغاز کنید.

کارآیی تست
اگر کسی به میزان باال ویروس کرونا (COVID-19) داشته باشد، نتیجه تست به احتمال زیاد مثبت 

خواهد بود.
یعنی این تست با احتمال باال افرادی را که در حال حاضر مبتال هستند و به قرنطینه فوری نیاز دارند 

شناسایی خواهد کرد.

بسته تست را به صورت بی خطر دور بیندازید
هنگامی که تست به پایان رسید، همه محتویات بسته تست استفاده شده را ، به جز نگهدارنده لوله 

پالستیک، در کیسه زباله داده شده قرار دهید و آن را در سطل زباله های خانگی خود بیندازید. 

پس از دور انداختن، دست های خود را بشویید.

نتیجه مثبت
اگر نتیجه تان مثبت باشد، احتماال در حال حاضر مبتال به کووید-19 هستید و خطر مبتال کردن 

دیگران وجود دارد. باید خود را قرنطینه کنید. اگر نتیجه خود را گزارش کنید، اطالعات بیشتری 
درباره مراحل ضروری بعدی به شما داده خواهد شد.

شما و همه افرادی که با شما زندگی می کنند باید دستورالعمل های کشوری و محلی را دنبال 
کنید. آنها را می توانید در اینجا بیابید:

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

هشدار

اگر مشکل همچنان ادامه یابد
اگر مشکل همچنان ادامه یابد، دیگر از بسته های تست استفاده نکنید. اگر تست دیگری در اختیار 

 ندارید، می توانید با استفاده از اپلیکیشن کووید-19 متعلق به NHS یا مراجعه به وبسایت 
gov.uk/get-coronavirus-test یا با تماس با مرکز تماس مشتریان به شماره 119، از یک نوع 

تست دیگر استفاده کنید. خطوط تلفن هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز هستند.

شما تنها زمانی تست خود را کامل می کنید که نتیجه خود را گزارش 
کرده باشید

9

8

از کیف زیپ دار تکی می توانید به عنوان کیسه زباله استفاده کنید.

توصیه
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http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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بسته شما شامل اقالم زیر است

7-بستهاقالم

1 دستورالعمل های استفاده )این سند( 

7 سواب استریل در کیسه سربسته 

7 قاب تست در کیسه سربسته 

7 لوله جاذب با خنثی کننده 

7 درپوش نازل 

7 کیسه سربسته  

1 نگهدارنده لوله جاذب 

1 گواهی کنترل کیفیت 

x  

نتایج تست خود را یادداشت کنید
این کار برای سوابق خود شما است. با این حال نتایج خود را باید به NHS گزارش کنید )برای اطالعات 

مربوطه، به صفحه 15 مراجعه کنید(.
 gov.uk/report-covid19-result :بازدید کنید

 covidtest.scot :اگر در اسکاتلند زندگی می کنید، از این وبسایت بازدید کنید

GCCOV-502a-H7OGE :آنتی ژن( مربوط است( برای کووید-19 Orient Gene این کتابچه فقط به خودتست سریعGCCOV-502a-H7OGE :مربوط است )برای کووید-19 )آنتی ژن Orient Gene این کتابچه فقط به خودتست سریع

نتیجه تستساعتتاریخکسی که تست را انجام دادهکد QR / شناسه بسته تست
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تامین این وسیله، فقط به عنوان بخشی از استقرار اداره مراقبت و سالمت اجتماعی 
(DHSC) تحت برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd 
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street, :نشانی

Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (چین)
تلفن: 5226111-572-86+ فاکس: 86-572-5226222+

www.orientgene.com :وبسایت
quality@orientgene.com

SENSUS GROUP LTD
 The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, :نشانی 

 Spellbrook, Herts, CM23 4BD 
United Kingdom )بریتانیا(

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (آلمان) :نشانی

نشانه های به کار رفته

در دمای 2 – 30 
درجه سانتیگراد 

نگهداری کنید

 استریل شده با 
اکسید اتیلن

شرکت سازنده
اگر بسته بندی آسیب 

دیده از محصول 
استفاده نکنید باشد

تاریخ انقضاءشماره سری
وسیله پزشکی

تشخیص آزمایشگاهی

 دور از نور آفتاب 
دوباره استفاده نکنیدتاریخ تولیدنگه دارید

هشدار، لطفا به 
راهنما مراجعه کنید

خشک نگه دارید
 به دفترچه راهنما 

مراجعه کنید

نسخه B22088-03 معتبر از 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE

اطالعات سواب:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD

Touqiao Town, Guangling DISTRICT, :نشانی
Yangzhou, Jiangsu 225109, China )چین(

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (آلمان)

info@llins-service.com :ایمیل

0123

شماره کاتالوگ بدون التکس  شخص مسئول 
در بریتانیا

تعداد قطعات در 
بسته بندی (7)

دوباره استریل نکنید

دوباره استریل نکنید.

Manufacturer

Manufacturer0197

Do      

DO  
InVitro   
Manufacturer

consult   
date  
USE 

SterilisedUsing  

keep 
keep   

Batch 
2°C

30°CTEMPERATURE 
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