
স োযোবটি নোকের ছিকের ছিতকর ঢুেোন (১.৫ স ছি
সেকে ২ স ছি)। স োযোবটি নোকের প্রছতটি ছিকের
ছিতকরর চোিড়োর চোরপোকে েিপকে ৪ বোর
ঘষুন। নমুনা সংগ্রহ করতে ১৫ সসতকন্ড সময়
ননন।

সসায়াব সেস্ট শুরু করতবন না যনি:

স োযোব সেকের পদ্ধছত

গে ২৪ ঘন্টায়
আপনার নাক সেতক
রক্ত পতে োতক

গে ৪ সপ্তাতহ আপনার
নাতকর অতরাপচার
(সার্জ ানর) হতয় োতক

গে ৮ সপ্তাতহ
আপনার মুতে আঘাে
সেতগ োতক

21 সেস্ট শুরু করার আতগ
িয়া কতর আপনার হাে
পনরষ্কার কতর ননন।

কুইকেল কুইেছিউ অ্যোছিকেন রয্োছপে সেকের েনয

আতগ সেতকই ভনেজ োকা একটি
টিউব সেতক কযাপটি সরান এবং
টিউবটি টিউব সহাল্ডাতরর মতযয
আবার রােুন।

3 নাতকর সসায়াব সেতক
সমােকটি েুেুন।

4

5 টিউবটির নীতচ যতর
অনবেতে আতগ সেতকই
ভরা সোো টিউবটিতে
সসায়াব রােুন।
সসায়াবটি ৩ বো ৪
বোর নোড়ুন বো
ঘুরোন।

6 েিপকে এে ছিছনকের
েনয টিউবটিতে সসায়াব
সরতে নিন।

1

স োযোব সবর েরোর  িয যতেো  ম্ভব তরল সবর েরকত টিউকবর
সেওযোকলর  োকে স োযোকবর িোেোটি ঘষুন। সসায়াতবর মাোয় হাে নিতয়
স্পর্জ করতবন না। বোকযোহ্যোেোেড বযোকে স োযোবটি সেকল ছেন।

7

নিজে স োয়োব সেস্ট করোর নিজদেশোবলী

স োয়োবের মোথোয়

স্পর্ শ করবেন নো।

কমপবে ১

মমমনবের জনয

স োয়োেটে

সরবে মিন!



8 সেস্ট নিপ প্রস্তুে করার
র্নয টিয়ার সহয়ার (tear 
here) মাকজ করা
র্ায়গাতে নিপ পাউচটি
েুেুন। সেস্ট নিপটি
সাবযাতন সরান এবং
সেবল ছিকপর উপকরর
অ্ংেটি ধকর রোখুন।

9

10

সেস্ট নিপটি আতগ সেতকই
ভরা টিউতব রােুন যাতে
েীতরর মাো নীতচর নিতক
োতক।

িুল েলোেল এড়োকত সেে ছিপটি আকে সেকেই িরো টিউব সেকে  রোকনোর পকর ৫ ছিছনকের
িকধয পড়কত হ্কব। িয়া কতর এই সমতয় সেস্ট নিপটি একটি সমেে পৃতের উপর রােুন।

• সগাোপী‐সেতক‐োে রংতয়র
সেস্ট োইতনর সয সকানও
রংতয়র উপনিনে এবং
একটি নীে প্রনিয়ার্ােীয়
কতরাে োইতনর উপনিনে
সেকের েলোেল পছেটিি
হ্কযকি তো ননতিজর্ কতর।

• সকবেমাত্র নীে প্রনিয়ার্ােীয় কতরাে োইতনর উপনিনে সেকের
েলোেল সনকেটিি হ্কযকি তো ননতিজর্ কতর।

• সগাোপী‐সেতক-োে সেস্ট োইতনর সকানও রংতয়র উপনিনে োকা
সতেও যনি নীে কতরাে োইনটি না সিো যায় বা নপছতনর রঙটি
পনরষ্কার না হয় এবং সেতস্টর ফোফতের সাতে বাযাস্বরূপ হয়, 
তোহ্কল েলোেলটি অ্েোযডের। েযো েকর সেেটি অ্নয সেে
ছেকে আবোর েরুন।

12 সেতস্টর পতর আপনার হাে
পনরষ্কার করুন।

2

পনর্টিভ ফোফে সনতগটিভ ফোফে অকাযজকর ফোফে

2

সেে ছিকপ েলোেল পরীেো
েরোর আকে ১০ ছিছনকের েনয
অ্কপেো েরুন।

11

যছে সেকের েলোেল পছেটিি হ্য বো েলোেল
েইুবোর অ্েোযডের হ্য, আরও িূলযোযন এবং
ছনছিতেরণিূলে পরীেোর েনয েযো েকর

েোক্তোকরর  োহ্োযয ছনন।

স োযোব সেকের পদ্ধছত

কুইকেল কুইেছিউ অ্যোছিকেন রয্োছপে সেকের েনয

নিজে স োয়োব সেস্ট করোর নিজদেশোবলী

এেোবন ম িঁ ড়ুন

এেোবন

ধরুন

কমপবে ১০ মমমনবের জনয

মিপটে সরবে মিন!

তীরগুমি

মনবের

মিবক

মনবিশর্

করব 


