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خذ عينة مسحة
الدليل خطوة بخطوة

مهم: قد تشعر بعدم الراحة عند أخذ المسحة. ال تدخل المسحة بشكل أعمق إذا 
شعرت بمقاومة قوية أو ألم.

إذا كان هناك دم أو قيء على عينة المسحة ، يرجى تنبيه أحد العاملين.

مهم: ال تلمس لسانك أو أسنانك أو خديك أو لثتك أو أي أسطح أخرى بطرف نسيج 
المسحة.

المسحة غير صالحة إذا المست هذه األجزاء ، وستحتاج إلى الحصول على مسحة 
جديدة. إذا حدث هذا ، اطلب من أحد العاملين الحصول على المساعدة.

مهم: بعد جمع العينة ، أمسك الماسحة في يدك في وضع مستقيم ، ال تضعها 
ألسفل وقم بإخطار أحد مساعدي االختبار.

احرص على عدم لمس أي أسطح بالمسحة.
ارتد غطاء وجهك.

هل تحتاج لمساعدة؟
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل مع مجموعة االختبار هذه ، فيرجى 

تنبيه أحد العاملين.

أزيل غطاء وجهك.
انظر داخل فمك وابحث عن اللوزتين في 

مؤخرة الحلق.
يمكنك استخدام المرآة للمساعدة.

اللوزتان أو مكان وجودهما )في حالة إذا 
تمت إزالتهما( هو المكان الذي ستمسح فيه 

عينتك.

أمسك المسحة بين أصابعك ، وافتح 
فمك على اتساعه وافرك طرف النسيج 
الخاص بالمسحة على اللوزتين )أو في 
مكانهما(. افعل ذلك مع مالمسة بضغط 
4 مرات على كل جانب )استخدم مرآة 

لمساعدتك على القيام بذلك(.
قم بإزالة عصا المسحة بعناية من مؤخرة 

الحلق.

ضع نفس المسحة برفق في إحدى فتحتي 
األنف حتى تشعر بمقاومة طفيفة )حوالي 

2.5 سم أو 1 بوصة فوق أنفك(.
قم بلف المسحة بإحكام حول الجزء 

الداخلي من فتحة األنف ، مع عمل 10 
دوائر كاملة، ثم قم بإزالتها ببطء.
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اتبع التعليمات من أحد أعضاء طاقم العمل حول ما 
يجب القيام به بعد ذلك.

استخدم معقم اليدين بعد تسليم العينة.

نفث أنفك برفق في منديل ورقي
أرمي المنديل المستعمل في سلة مهمالت 

الرعاية الصحية المتوفرة.
هذا حتى تتخلص من المخاط الزائد.

استخدم معقم اليدين لتنظيف يديك.
هذا حتى ال تلوث مجموعة االختبار.

افتح العبوة وأخرج الممسحة برفق.
سيتم استخدامها لكال اللوزتين واألنف.

تحقق مما إذا كانت هناك ممسحة في عبوة 
محكمة الغلق أمامك.

حدد الطرف الناعم او الطرف المصنوع من 
القماش للممسحة.

طرف ناعم

تحكم


