BE COVIDSAFE

COVID-19 ਸਵੈ ਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਵੇ ਂ ਇਿੱ ਠਾ ਿਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਿੇ ਗੀ ਵਿ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਿ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਹ-ਪ੍ ਣਾਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿਿੇ ਂ ਇਿੱ ਠਾ ਿਰਨਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਵਸਰਫ ਉਦੋ ਂ ਹੀ
ਇਿੱ ਠਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਿਟਰ, ਜਾਂਚ ਿਾਲੇ ਿਲੀਵਨਿ ਜਾਂ ਇਿੱ ਠਾ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਿੇ ਂ ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ।
ਪਬਵਲਿ ਹੈ ਲਥ ਲੈ ਬੋ ਰਟਰੀ ਨੈ ਟਿਰਿ (PHLN) ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਹੈ ।
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ਕਤਆਰੀ
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ਗਲੇ ਦਾ ਸਵੈ ਬ
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ਦੋ ਹਾਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋ ਂ ਸਵੈ ਬ ਲੈ ਣਾ

4

ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਿ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣਾ

• ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਿ ਦੋ ਿਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਿੈ ਬ ਨੂੰ ਹੀ ਿਰਤੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੇ ਿਾ ਪ੍ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ ਬ ਦੇ ਿੇਗਾ।
• ਆਪਣਾ ਸਿੈ ਬ ਇਿੱ ਠਾ ਿਰਨ ਤੋ ਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਿੋ ਜਾਂ ਰੋ ਗਾਣੂ ਰਵਹਤ ਿਰੋ ।
• ਜੀਭ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਿਾਲਾ (ਇਿ ਵਸੱ ਧਾ,ਲੱ ਿੜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਟੁ ਿੜਾ ਵਜਿੇ ਂ ਆਈਸ ਿਰੀਮ ਦੀ ਸਹਟੱ ਿ) ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਰੱ ਖੋ।

• ਵਟਊਬ ਨੂੰ ਪੈ ਿਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱ ਢੋ , ਢੱ ਿਣ ਖੋ ਲ੍ੋ ਅਤੇ ਵਟਊਬ ਨੂੰ ਸਵਥਰ ਤਲ ਉੱ ਤਤੇ ਖੜ੍ ੀ ਿਰੋ ।
• ਸਿੈ ਬ ਨੂੰ ਪੈ ਿਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱ ਢੋ । ਰੂ ੰ ਦਾ ਫੰ ਬਾ ਲੱ ਗੇ ਵਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ ।
• ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਨੂੰ ਵਪੱ ਛੇ ਨੂੰ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿੱ ਢੋ । ਜੀਭ ਦਬਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਿਰਤ
ਿੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਹਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿੇ ਰੱ ਖੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੌ ਸ ਂਵਸਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਪਾਵਸਆਂ ਜਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋ ਂ ਵਬਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਹਹੱ ਸੇ ਅਤੇ ਟੌ ਸ ਂਵਸਲ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ
ਨਾਲ ਖੁਰਚੋ ।
• ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਵਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਵਬਨਾਂ ਸਿੈ ਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿੱ ਢੋ ।

• ਸਿੈ ਬ ਦੇ ਰੂ ੰ ਦੇ ਫੰ ਬੇ ਿਾਲੇ ਵਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਟਊਬ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ। ਜਾਂਚ ਿਾਲੀਆਂ ਿੁਝ ਵਿੱ ਟਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ ਬ ਦੀ
ਡੰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੋ ੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇ ਗੀ। ਸਿੈ ਬ ਵਿਖਾਏਗਾ ਵਿ ਵਿੱ ਥੋ ਂ ਤੋ ੜਨਾ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਿਾਲੀ ਵਿੱ ਟ ਦੇ ਵਨਰਦੇ ਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਵਿ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਢੱ ਿਣ ਨੂੰ ਵਟਊਬ ਉੱ ਤਤੇ ਿੱ ਸ ਿੇ ਲਗਾ ਵਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਿੋ ਈ ਵਰਸਾਿ ਨਾ ਹੋ ਿੇ ।
• ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਿੋ ਜਾਂ ਰੋ ਗਾਣੂ ਰਵਹਤ ਿਰੋ ।
• ਵਟਊਬ ਦੇ ਉੱ ਤਤੇ ਆਪਣੇ ਿੇ ਰਿੇ ਵਲਖੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਿਸਮ ਵਿੱ ਚ ‘ਖੁਦ ਇਿੱ ਠਾ ਿੀਤਾ’ ਵਲਖੋ ।
• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ ਏ ਵਿ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿਿੇ ਂ ਿਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੈ , ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੇ ਿਾ
ਪ੍ ਦਾਤਾ ਿੋ ਲ ਲੈ ਜਾਓ।

PHLN ਨੇ SARS-CoV-2 (ਿਾਇਰਸ ਵਜਹੜਾ COVID-19 ਦਾ ਿਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ) ਿਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਇਿੱ ਠੇ ਿਰਨ ਦੇ ਵਨਰਦੇ ਸ਼ ਿਾਲੇ ਿੇ ਰਿੇ ਪ੍ ਿਾਵਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਨਰਦੇ ਸ਼ ਕਸਹਤ
ਕਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਉੱ ਤਤੇ ਹਨ।

ਤਸਿੀਰੀ ਿਸੀਲੇ : https://www.cdc.gov/fu/professionals/diagnosis/index.htm
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• ਉਸੇ ਸਿੈ ਬ ਦੇ ਰੂ ੰ ਦੇ ਫੰ ਬੇ ਿਾਲੇ ਵਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਨਾਸ ਵਿੱ ਚ 2-3 ਸੈ ਂਟੀਮੀਟਰ ਅੰ ਦਰ ਪਾਓ
(ਜਾਂ ਜਦ ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਿ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ)। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਿ ਸਿੈ ਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸ ਦੇ ਹੇ ਠਲੇ ਹਹੱ ਸੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇ ਟਿੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਲੰ ਘੇ ।
• ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੈ ਬ ਨੂੰ ਿਈ ਿਾਰੀ ਘੁਮਾਓ।
• ਇਹਨਾਂ ਿਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾਸ ਿਾਸਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।
• ਸਿੈ ਬ ਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਨਾ ਰੱ ਖੋ ।

