হ্যাম্পশায়ার ও আইল অফ ওয়াইট

COVID-19 লালা পরীক্ষা কর্মসূচি
মা-বাবা ও অভিভাভকদের জন্য তথ্যপত্র

কর্মসূচিটি সম্বন্ধে
লালা পরীক্ষা বলতে কী ব�োঝায়?
লালার নমুনাগুলি আপনার শিশুর COVID-19 আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সূচ না ফুটিয়ে একটি
সহজ উপায় প্রদান করে। এই পরীক্ষায় আপনার শিশুকে তার অল্প পরিমাণ লালা একটি নলের মধ্যে
রাখতে হবে এবং তারপরে সেটিকে স্কু লে বা কলেজে প�ৌঁছে দিতে হবে, যেখানে এটি সংগ্রহ করা হবে এবং
একটি ল্যাবে বিশ্লেষণ করা হবে। 24-48 ঘণ্টার মধ্যে টেক্সট ও ইমেলের মাধ্যমে ফলাফল প্রদান করা হয়।

আপনার শিশুর অংশগ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
COVID-19 ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করার জন্য কার এটি আছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল মাত্রায় সাপ্তাহিক
পরীক্ষা সেই সকল মানুষকে সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে যাদের এই ভাইরাসটি আছে কিন্তু ক�োনও
উপসর্গ নেই।

লালা পরীক্ষাটি কীভাবে আলাদা?
লালা পরীক্ষাটি সহজ, প্রাপ্তিসাধ্য এবং সূচ ফ�োটাতে হয় না। অংশগ্রহণকারীরা একটি পরিষ্কার চা-চামচের
মধ্যে থুতু ফেলেন এবং পরীক্ষা করার জন্য 2 মিলি লালা একটি নলের মধ্যে স্থানান্তরিত করেন। এটার
জন্য গলা বা নাক থেকে স�োয়াব নিতে হয় না। অধ্যয়নগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে লালার নমুনাগুলি
উচ্চ মাত্রায় নির্ভু ল এবং নির্ভ রয�োগ্য ফলাফল প্রদান করে। এগুলি জিন�োমিক সিক�োয়েন্সিং এর জন্য
সময়�োপয�োগী প্রথম পরীক্ষাও প্রদান করে, যা উদ্বেগজনক উদ্ভবরত রূপভেদগুলি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ
গবেষণায় অবদান রাখে।

কর্মসূচিটি কীভাবে কাজ করে?
কর্মসূচিটি কীভাবে কাজ করে এবং আমরা কীভাবে আপনাকে, আপনার শিশুকে এবং তার স্কু ল বা
কলেজকে সহায়তা করছি তা নিচের ছবিটি দেখায়।

আপনার স্কু ল বা কলেজ
পরীক্ষাটির জন্য সাইন আপ করে

সাইন আপ

যদি পজিটিভ হয়,
তাহলে আপনি
24 ঘন্টার মধ্যে একটি
ফল�ো-আপ ফ�োন কল
পাবেন এবং ফলাফলটি
NHS টেস্ট অ্যান্ড ট্রেস
(Test and Trace) এর
সঙ্গে শেয়ার করা হবে

শিক্ষার্থীরা
পরীক্ষাটি সম্পর্কে
বুঝতে সহায়তা
পাওয়ার জন্য
নিয়�োজিত
পাঠগুলি পায়।

নমুনাটি একটি
ল্যাবরেটরিতে নিয়ে
যাওয়া হয় এবং
24-48 ঘণ্টার মধ্যে
টেক্সট মেসেজের
মাধ্যমে ফলাফল
পাঠান�ো হয়

বাড়িতে লালার নমুনা দেওয়ার
জন্য শিক্ষার্থীদের একটি লালা
সংগ্রহের কিট দেওয়া হয়
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নমুনাটি স্কু ল বা
কলেজে নিয়ে
আসা হয় এবং
একটি সংগ্রহ
বিনের মধ্যে
রাখা হয়
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আপনার শিশুকে লালা পরীক্ষায়
সহায়তা করা
1

2
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তার পরীক্ষার
দিনটি জানুন।
ডায়েরি, ক্যালেন্ডার
বা ফ�োনে একটি
রিমাইন্ডার য�োগ
করুন।

ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলীটি তাদের সঙ্গে
আবারও আল�োচনা করুন।
অনুবাদ করা ভিডিওগুলিও উপলব্ধ আছে।
আপনি ভিডিওটি এখানে দেখতে পারেন:

6

www.hiowsalivatest.
nhs.uk/test-results/
how-to-test
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সকালে সর্বপ্রথমে
তাকে নমুনা দেওয়ার
কথা মনে করিয়ে দিন।
জলখাবার খাওয়া বা
দা ঁত মাজার আগে।

তারা যাতে অদ্বিতীয় বারক�োড
লেবেলটি ব্যবহার করে তা নিশ্চিত
করুন।
নমুনার নলটির ওপরে নির্দেশিকা
লেবেলটির উপরের দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর
লাগান, যাতে আমরা সনাক্ত করতে পারি
যে নমুনাটি ক�োন ব্যক্তির। বারক�োড
লেবেলগুলি শেয়ার করবেন না৷
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প্রয়�োজন অনুসারে,
নির্দেশ ও রিমাইন্ডার দিন।
আপনার শিশুকে ব্যবহারের
নির্দে শাবলী লিফলেটে
দেওয়া প্রতেকটি ধাপ
সতর্কভাবে অনুসরণ করতে
উৎসাহিত করুন।

Instructions for use

Saliva collection kit
Your step by step guide
This guide contains information
on how to
safely package your sample
for transportation
and subsequent examination
in a laboratory.
There is additional guidance
available
www.uhs.nhs.uk/salivacollectio via
nkit.
This includes demonstrat
ion videos,
instructions in alternative
languages and
further support.
Read this guide carefully
before providing
your sample. Failure to follow
these
instructions may result in
your sample not
being tested and you may
not receive a result.

About the kit
This kit is suitable for use
Adults aged 18+
Adolescents aged 11-17
Children under 11

তাকে তার নমুনাটি
প্যাক করার কথা
মনে করিয়ে দিন।
প্যাকেজ করা নমুনাটি
সরাসরি তার স্কু ল বা
কলেজের ব্যাগের
ভিতরে রাখুন।

প্রয়�োজন হলে, পুনরায়
আশ্বাস দিন।
কিছু শিশু প্রথমদিকে
উদ্বিগ্ন বা অনিশ্চিত
অনুভব করতে পারে।

আপনার শিশুকে তার লালা সংগ্রহ
কিট এবং বারক�োড লেবেলগুলিকে
নিরাপদ ক�োন�ো জায়গায় রাখতে
উৎসাহিত করুন, যাতে এগুলি
হারিয়ে না যায়।
সাপ্তাহিক লালার নমুনা দেওয়ার জন্য
তাদের এগুলি প্রয়�োজন হবে।

আপনি যে সকল শীর্ষ কারণে ফলাফল নাও পেতে পারেন:
• নির্দেশিকা লেবেলে যেভাবে দেখান�ো হয়েছে, সেইভাবে বারক�োড লেবেলটি নমুনার নলের দৈর্ঘ্য বরাবর লাগান�ো হয় নি।
• নমুনার নলে যথেষ্ট পরিমাণ লালা ছিল না (প্রায় 2 মিলি প্রয়োজন)।
• নমুনাটি সঠিকভাবে প্যাকেজ করা হয় নি।

by:
Self-sample, with assistance
if needed.
Self-sample, with adult supervision
if needed.
Sample must be provided
with adult supervision.

