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સ્વૉબનો નમૂનો લો
પગથિયાંવાર માગ્ગદર્શિકા

અગત્યનું: સ્વૉબ લે્ાનું અગ્ડદા્યક લાગે એવું બને. જો તમને સખત 
અડચણ કે દખુા્ો થા્ય તો સ્વૉબ ્ધારે ઊંડો ઉતારશો નહિ.

જો સ્વૉબના નમૂના પર લોિી કે ઉલટી લાગે, તો કૃપા કરીને કમ્મચારી 
સભ્યને સચેત કરો.

અગત્યનું: સ્વૉબની કપડાની ટોચનો ભાગ તમારી જીભ, દાંત, ગાલ, 
પેઢાં કે બીજી કોઈ સપાટી પર અડ્ા ન દેશો.

જો સ્વૉબ આ ભાગને અડશે તો તે નકામો થઈ જશે અને તમારે ન્ો 
સ્વૉબ લે્ો પડશે. જો આવું થા્ય તો સિા્યતા મેળ્્ા માટે કમ્મચારી 
સભ્યને કિો.

અગત્યનું: નમૂનો લઈ લીધા પછી સ્વૉબ તમારા િાથમાં ઊભો પકડી 
રાખો, તે નીચે મૂકશો નહિ અને ટેસસટિંગ સિા્યકમાંથી કોઈ એકને 
જણા્ો.

સ્વૉબ કોઈ પણ સપાટીને અડે નહિ તેનું ધ્યાન રાખો.

તમારં ચિેરાનું આ્રણ પિેરી લો.

મદદની જરૂર છે?
જો તમને આ ટસેટ કકટ થવ્ે કોઈ પ્રશ્ો કે સમસયાઓ હોય, તો 
કૃપા કરીને કમ્ગચારી સભયને સચેત કરો.

તમારું  ચહેરાનું આવરણ ઉતારો.

તમારા મોઢાની અંદર જુઓ, અને 
ગળાની પાછળના ભાગમાં કાકડા 
આ્ેલા છે તે ભાગ શોધો.

તમે મદદ માટે અરીસાનો ઉપયોગ કરી 
્કો છો.

તમારા કાકડા અિવા (જો કાઢી લેવામાં 
આવયા હોય તો) તે જયાં હોઈ ્કે, 
તયાંિી તમારે તમારા સવવૉબનો નમૂનો 
લેવાનો છે.

સવવૉબ તમારી આંગળીઓની વચચે પકડીને, 
તમારું  મોઢુું  એકદમ પહોળું ખોલો અને 
સવવૉબની કપડાની ટોચનો ભાગ બંને કાકડા 
ઉપર (અિવા તે જયાં હોઈ ્કે તયાં) 
ઘસો. ભારપૂવ્ગક સંપક્ક  િાય તે્ી રીતે બંને 
બાજુએ આ 4 ્ખત કરો (આ કરવામાં 
મદદ માટ ેઅરીસાનો ઉપયોગ કરો).

સવવૉબની સળી ધયાનપૂવ્ગક તમારા ગળાના 
પાછળના ભાગમાંિી બહાર કાઢી લો.

તે જ સવવૉબ હળવેિી તમારા કોઈ એક 
નસકોરામાં જયાં સુધી તે અટકે નહહ 
તયાં સુધી નાંખો (નાકની અંદર લગભગ 
2.5 સેમીિી 1 ઇંચ સુધી).

સ્વૉબ ભારપૂ્્મક પકડીને નસકોરાની 
અંદર આખો ગોળ ફેર્ીને 10 ્ાર ઘસો 
અને ધીમેિી બહાર કાઢી લો.
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િ્ે પછી શું કરવું તે માટે કમ્મચારી સભ્યની 
સૂચના અનુસરો.

તમારો નમૂનો આપી દીધા પછી િેનડ 
સેહનટાઈઝર ્ાપરો.

િળ્ેથી ટટશ્ૂમાં તમારં નાક 
ખંખેરીને સાફ કરો.

વાપરેલું કટશ્ૂ આપવામાં આવેલા 
આરોગય સંભાળને લગતા કચરાની 
ટોપલીમાં ફેંકી દો.

જેિી તમે નાકમાંિી વધારાની લીંટ 
(ચીકણં પ્રવાહી) બહાર કાઢી નાંખો.

તમારા િાથ સાફ કર્ા િેનડ 
સેહનટાઈઝરનો ઉપ્યોગ કરો.

જેિી તમે ટસેટ કકટને પ્રદૂથિત ન કરો.

પૅકેજ ખોલો અને િળ્ેથી સ્વૉબ 
બિાર કાઢો.

આ કાકડા અને નાક બંને માટ ે
વાપરવામાં આવ્ે.

તમારી સામે મૂકેલ સીલબંધ પૅકમાં એક 
સવવૉબ મૂકેલો છે કે નહહ તે તપાસો.

તે સવવૉબની એક બાજુએ કપડાની પોચી 
ટોચ કાં છે તે ્ોધો.

પોચી ટોચ

હેનડલ


