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ਸਵੈਬ ਨਮੂਨਾ ਲਵੋ
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਸਵੈਬ ਲੈਣਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਭਰਰਆ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਾ ਂਦਰਦ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਵੈਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਨਾ 
ਪਾਓ।

ਜੇ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਜਾ ਂਉਲਟੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰਕਸੇ 
ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਸਵੈਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਰਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ, ਦੰਦਾ,ਂ ਗੱਲ੍ਾ,ਂ 
ਮਸੂਰੜਆ ਂਜਾ ਂਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਤਹ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹੋ।

ਜੇ ਸਵੈਬ ਇਹ ਇਹਨਾ ਂਰਹੱਰਸਆ ਂਨੂੰ ਛੁਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਰਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਸਵੈਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਰਜਹਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਵੱਚ 
ਰਸੱਧਾ ਫੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਟੈਸਰਟੰਗ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 
ਸੂਰਚਤ ਕਰੋ।

ਰਧਆਨ ਰੱਖੋ ਰਕ ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਰਰੰਗ ਪਾਓ।

ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਇਸ ਟੈਸਟ ਕਕੱਟ ਨਾਲ ਸਮੱਕਸਆਵਾ ਂ
ਹਨ, ਤਾ ਂਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਕਰੰਗ ਹਟਾਓ।

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ 
ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲ-ਕੰਡੇ (ਟੌਂਰਸਲ) 
ਲੱਭੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਂਕਸਲ ਜਾ ਂਉਹ ਕਜੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੀ (ਜੇ 
ਉਹ ਹਟਾ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਹੈ 
ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਵੈਬ ਲਵੋਗੇ।

ਸਵੈਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਂਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਫੜ 
ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਵੈਬ ਦੇ 
ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾ ਂਗਲ ਕੰਕਡਆ ਂ(ਜਾ ਂ
ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਕਜਥੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ) 'ਤੇ ਰਗੜੋ । ਇਹ 
ਹਰ ਪਾਸੇ 4 ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ (ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੈਬ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 
ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਕਹੱਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।

ਉਸੇ ਸਵੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਸ 
ਕਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਾ ਕਜਹਾ 
ਪ੍ਰਕਤਰੋਧ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਕਵੱਚ 
ਲਗਭਗ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾ ਂ1 ਇਚੰ ਤੱਕ)।

ਸਵੈਬ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਹੱਸੇ ਰਵੱਚ 
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ 
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਕਦਓ।
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ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 
ਰਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਟਸ਼ੂ ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਨੱਕ ਸੁਨਕੋ

ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੂੜੇ 
ਦੇ ਡੱਬੇ ਕਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕਦਓ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ 
ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਦਓ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਕੱਟ ਨੂੰ 
ਦੂਕਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵੈਬ 
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।

ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ-ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੋਹਾ ਂਲਈ 
ਵਰਕਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ 
ਪੈਕ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵੈਬ ਹੈ।

ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਰਮ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕਸਰੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਨਰਮ ਕਸਰਾ

ਹੈਂਡਲ


