BE COVIDSAFE

কীভাবে COVID-19 স�ায়াে (COVID-19 SWAB) স্ব-�ংগ্রহ করা যায়

এই গাইডটি পরীক্ার জন্য আপনার কন্ঠনালী ও নাক থেকক শ্বসনযক্রের নমুনা সংগ্রহ করকে কীভাকে একটি থসায়াে ে্যেহার করা যায়
ো প্রদর্শ ন ককর। আপনন শুধু েখনই একটি নমুনা স্ব-সংগ্রহ করকে পারকেন যনদ আপনার ডাক্ার, পরীক্ার নলিননক ো সংগ্রহ থকন্দ্র
আপনাকক ো করকে েকলন।
পােনলক থহলে ল্যােকরক�ানর থন�ওয়াক্শ (Public Health Laboratory Network-PHLN) এই গাইডটি আপনাকদরকক সাহায্য
করার জন্য প্রস্তুে ককরকেন।

প্রস্তুতি
•
•
•
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কন্ঠনালী স�ায়াে
•

•
•

•
•
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প্যাককক�র থেকক টিউেটি থের করুন, ঢাকনাটি খুলন
ু এেং টিউেটি একটি সুনথিে জায়গায় দা াড়
করান।
প্যাকক� থেকক থসায়ােটি থের করুন। েু লাপূণ্শ প্রান্তটি স্পর্শ করকেন না।
একটি আয়নার সামকন আপনার মাো থপেকনর নদকক কাে করুন এেং আপনার নজভ থের
করুন। নজভ িাপকটি নদকয় আপনার নজকভর থপেকনর নদকক থিকপ ধরুন। আপনার �ননসল
আপনার থদখকে পারা উনিৎ।
আপনার মুকখর পার ো নজকভ স্পর্শ না ককর, মৃদভ
ু াকে আপনার কন্ঠনালীর থপেকন ও �ননসকলর
জায়গায় ঘকর ননন।
আপনার মুকখর অন্য থকান অংকর স্পর্শ না ককর থসায়ােটি থের ককর আনুন।

উভয় না�ারন্ধ্র স�ায়াে করা
•

•
•
•
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একই থসায়াে আপনার কন্ঠনালী ও নাককর জন্য ে্যেহার করুন। আপনার ডাক্ার ো স্বাথি্য থসো প্রদানকারী আপনাকক থসায়ােটি
থদকেন।
আপনার নমুনা সংগ্রহ করার আকগ ও পকর আপনার হাে থধৌে ো স্যানন�াইজ করুন।
একটি নজভ িাপার নজননস (একটি ি্যাপ�া, পােলা কাকের মকো খন্ড থযমন আইসক্ীকমর কাঠি) এেং আয়না প্রস্তুে রাখুন।

একই থসায়াকের েু লাপূণ্শ প্রান্তটি আপনার প্রেম নাসারক্রের ২-৩থসঃনমঃ থভেকর প্রকের
করান (ো যেক্ণ না আপনন োধা অনুভে করকেন) । নননচিে করুন থয থসায়ােটি আপনার
নাসারক্রের নীকির নদককর সাকে আননভু নমকভাকে প্রকের ককর।
মৃদভ
ু াকে থসায়ােটি ককয়কোর থঘারান।
আপনার আকরকটি নাসারকরের জকন্যও একই ধাপগুকলার পুনরােৃনতি করুন।
থসায়ােটি থেকল রাখকেন না।

নমুনাটি প্াবকতিং ও সেতলভাতর
•

•
•
•

টিউেটির থভের থসায়ােটি যত্নসহকাকর থঢাকান। নকেু থ�ন্টং নক�-এর জন্য, আপনাকক থসায়াকের থরর
প্রান্ত নেনছিন্ন করকে হকে। থসায়ােটিকে ো থদখাকনা হকে। যনদ এটি আপনার করার প্রকয়াজন হয় েকে থ�ন্টং
নক�-এর ননকদ্শ রনােলীকে ো েকল থদয়া োককে । ঢাকনাটি দৃঢ়ভাকে টিউকের সাকে লাগান থযন থকান নেদ্র না
োকক।
আপনার হাে থধৌে ো স্যানন�াজ করুন।
টিউকের থলকেকল আপনার নেস্ানরে নলখুন এেং নমুনার ধরন নহকসকে ‘স্ব-সংগ্রহ’ নলখুন।
কীভাকে থডনলভার করকে হকে থস নেরকয় আকগ আপনার ডাক্ার ো স্বাথি্য থসো প্রদানকারীর উপকদর
অনুসরণ ককর নমুনাটি ো াকদর কাকে ননকয় যান।

SARS-CoV-2 (থয ভাইরাসটি COVID-19-এর কারণ ঘ�ায়)-এর পরীক্ার জন্য নমুনা সংগ্রকহর নেস্ানরে ননকদ্শ নরকা PHLN প্রকার ককরকে। ো াকদর ননকদ্শ নরকাটি
Department of Health)-এর ওবয়ে�াইবে আবে।.
নিত্ােলীর উৎসঃ https://www.cdc.gov/fu/professionals/diagnosis/index.htm
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