कसैको अवलोकनमा वा ननगरानीमा
नाकको एक स्वाब नमूना कसरी
संकलन गने।
सबै निर्दे शिहरू पढ् िुहोस्। यनर्द तपाईले सबै
निर्दे शिहरूको पालिा गिुुभएि भिे यसले गलत
परिणाम निम्त्याउि सक्छ।
कृपया एक स्टाफ सर्दस्यको उपस्थिनतमा मात्र िमूिा
संकलि गिुुहोस्।
1.

2.

तपाईको िाक एक र्दमै िाम्रो संग छ ं
गिुुहोस् ि निनित गिुुहोस् नक िाक खुला छ
भिेि।

4.

संकलि गिे ट्यूबको क्याप वा नबको
हटाउिुहोस्।

एउटा सफा सतहमा क्याप वा नबकाु को
नभनत्र भागलाई उतािु पिे ि िाख्िुहोस् जहााँ तपाईले
यसलाई पनछ सज लै फेला पािु सक्नुहुन्छ।

हातमा लगाउिे सेनिटाइजिले आफ्िा
हातहरु धुिुहोस् ि पूिै सुक्खा बिाउिुहोस् ।

5.

नरम छे उ पनि नछोई कन स्वाबलाई
नटप्नुहोस्।
एक हातमा ट्यूबलाइ नलिुहोस् अनि अकोमा
स्वाबलाई नलिुहोस् ।

3.

स्वाब भएको प्याकेज खोल्िुहोस्।
यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ नक तपाईका
आफ्ना हातले यसको नरम टु प्पो
छु नुहुन्न।
जहााँ निन्ह छ, यहााँ बाट च्यातेि खोल्िुहोस्।
अनहलेको लानग
िाख्िुहोस्।

स्वाबलाई

प्याकेजमै

6.
प्याकेजबाट स्वाबलाई बानहि निकाल्िुहोस्,
सावधान हुनुहोस् नक तपाईको हातले स्वाबको
नरम छे उलाई नछोहोस, ि यो ििम छे उ पुिै नभत्र
िपसुन्जेल सम्म यसलाई एक पनिको िाकको प्वालमा
घुसाउिुहोस्।

8. क्याप वा नबको लगाउिुहोस् । निनित गिुुहोस्

नक क्याप वा नबको कनसलो गरि लागेको छ भिेि।

कस्िमा ३ पटक यसलाई तपाईको िाकको प्वाल
नभत्रपनि गोलो आकािमा घुमाउिुहोस्।
यह ििम छे उ फेि प्रयोग गिुुहोस् अनि यसलाई अको
िाकको प्वालमा ३ पटक गोलो आकािमा
घुमाउिुहोस्।

9. हातमा लगाउिे सेनिटाइजिले आफ्िा हातहरु

धुिुहोस् ि पूिै सुक्खा बिाउिुहोस् ।

10. स्टाफ सर्दस्यलाई ट्यूब हस्तान्तिण गिुुहोस्।

7.

संकलि गिे ट्यूबमा स्वाब िाख्िुहोस् ।

यो सुनिनित गर्दै नक तपाईको िाकमा नछिाएको
स्वाबको ििम छे उ पनहला ट्यूबमा पसोस ।
11. तपाईका ित जाहरू ईमेल माफुत वा मेल

माफुत उपलब्ध हुिेछ - जुि तपाईले
अपोइन्टमेन्टको लानग र्दताु गर्दाु छिौट गिे
अिुसाि।
यनर्द तपाईले इ-मेल ियि गिुु भएको नियो भिे,
ित जा २-३ नर्दि नभत्र आउाँ र्दछ, यनर्द तपाईले मेल
ियि गिुु भएको नियो भिे, िनतजा ५--७ नर्दि
सम्ममा आउिेछ।

