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درباره برنامه
آزمایش بزاق چیست؟

نمونههای بزاق روشی ساده و غیرتهاجمی برای آزمایش آلوده شدن یا نشدن فرزندتان به کووید ۱۹-ارائه میدهند.
در این آزمایش فرزند شما حجم کمی از بزاق خود را در لولهای میریزد و سپس ظرف نمونهاش را به مدرسه
یا کالج محل تحصیل خود تحویل میدهد؛ ظروف نمونه در آن مکانها جمعآوری و در آزمایشگاه تجزیهوتحلیل
میشوند .نتایج آزمایشها ظرف  ۲۴تا  ۴۸ساعت ازطریق پیامک یا ایمیل اطالعرسانی میشود.

چرا مهم است فرزندتان در این برنامه شرکت کند؟

اگر بخواهیم شیوع کووید ۱۹-را متوقف کنیم ،الزم است بدانیم چه کسانی به آن مبتال شدهاند .آزمایش هفتگی در
مقیاس بزرگ میتواند به شناسایی افرادی که به ویروس آلوده شدهاند اما هیچ نشانهای ندارند کمک کند.

آزمایش بزاق چه تفاوتی دارد؟

آزمایش بزاق آسان ،دردسترس و غیرتهاجمی است .شرکتکنندگان آب دهانشان را روی قاشق تمیزی میریزند و
 ۲میلیلیتر از آن را به لوله آزمایش منتقل میکنند .در این آزمایش ،از سواب گلو یا بینی استفاده نمیشود .مطالعات
ثابت کرده است نمونههای بزاق دقت بسیار باالیی دارند و نتایج قابل اعتمادی ارائه میدهند .این نوع آزمایش
همچنین آزمایش اولیه بهموقعی برای تعیین توالی ژنوم است که به تحقیقات مهم روی سویههای مختلف درحال
ظهور کمک میکند.

این برنامه چگونه عمل میکند؟

تصویر زیر روند کار برنامه و چگونگی حمایت ما از شما ،فرزندتان و مدرسه یا کالج فرزندتان را نشان میدهد.

مدرسه یا کالج شما برای شرکت در
برنامه ثبتنام میکند

ثبتنام

اگر نتیجه آزمایش مثبت
باشد ،ظرف  ۲۴ساعت
تماسی تلفنی بهمنظور
پیگیری دریافت خواهید
کرد و نتیجه با تیم
«آزمایش و ردیابی
 »NHSبهاشتراک
گذاشته میشود

دانشآموزان دروس
اختصاصی برای
کمک به آشنا شدن با
این آزمایش دریافت
میکنند

نمونه به آزمایشگاه
برده میشود
و نتایج ظرف
 ۲۴تا  ۴۸ساعت
ازطریق پیامک
اعالم میشود

یک کیت آزمایش بزاق دراختیار
هر دانشآموز قرار میگیرد تا نمونه
بزاق خود را در خانه تهیه کند

1

نمونه به مدرسه
یا کالج آورده
میشود و در جعبه
جمعآوری نمونه
قرار داده میشود
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در روند آزمایش بزاق به فرزندتان
کمک کنید
۱

روز آزمایش او را
بدانید.
برای روز آزمایش یک
یادآوری به دفترچه
روزانه ،تقویم یا تلفن
خود اضافه کنید.

۵

درصورت لزوم ،تهیه نمونه را
به فرزندتان یادآور شوید و او را
راهنمایی کنید.
فرزندتان را تشویق کنید که هر
مرحله از دستورالعملهای جزوه
راهنما را بهدقت دنبال کند.

۲

دستورالعملهای روش تهیه نمونه را دوباره با فرزندتان
مرور کنید.
ویدیوهای ترجمهشده نیز دردسترس هستند.
میتوانید ویدیو را در این نشانی تماشا کنید:

۶

به او یادآوری کنید
نمونهاش را بستهبندی
کند.
و نمونه بستهبندیشده را
مستقیما ً در کیف خود
بگذارد.

۳

به فرزندتان یادآوری کنید
که صبح زود و درحالت
ناشتا نمونهاش را آماده
کند.
یعنی پیش از خوردن
صبحانه یا مسواک زدن.

۷

درصورت لزوم ،به فرزندتان
اطمینان خاطر بدهید.
ممکن است بعضی از
کودکان در ابتدای برنامه
مضطرب یا نامطمئن باشند.

۴

مطمئن شوید حتما ً برچسب بارکد
مخصوص خودش را استفاده کند.
برچسب را بهصورت طولی روی
برچسب راهنمای لوله نمونه بچسبانید
تا بتوانیم تعیین کنیم لوله آزمایش به چه
کسی تعلق دارد .برچسبهای بارکد نباید
با فرد دیگری مشترک استفاده شود.

۸

فرزندتان را ترغیب کنید کیت آزمایش
بزاق و برچسبهای بارکد خود را در
محل مناسبی نگهداری کند تا گم نشوند.
فرزندتان برای ارائه نمونههای هفتگی
بزاق به این کیت و برچسبها نیاز دارد.

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

www.hiowsalivatest.
nhs.uk/test-results/
how-to-test

دالیل اصلی عدم دریافت نتیجه:
• برچسب بارکد بهصورت طولی (آنگونه که با برچسب راهنما مشخص شده است) روی لوله آزمایش چسبانده نشده است.
• لوله حاوی نمونه بزاق کافی نبوده است (حدود  ۲میلیلیتر بزاق الزم است).
• ظرف نمونه بهدرستی بستهبندی نشده است.

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

