( Hampshireهمپشیر) او ( Isle of Wightایل اف وایټ)

 COVID-19د خولې د الړو د معاینه کولو پروګرام
د والدینو او ساتونکو لپاره معلوماتي پاڼه

د پروګرام په اړه
د خولې د الړو معاینه کول څه شی ده؟

د خولې د الړو نمونې یو ساده او بې درده کار دی تر څو وازمویي چې ایا ستاسې ماشوم  COVID-19لري که نه.
د دغې معاینې له الرې ستاسې ماشوم په یوه تیوب کې کم مقدار د خولې الړې توکي او بیا یې ښوونځي یا کالج ته
سپاري ،چې بیا هلته را ټولیږي او په البراتوار کې تحلیل کېږي .د دې معایناتو پایلې بیا د لیکلي پیغام او برېښنالیک
له الرې په  48-24ساعتونو کې لېږل کېږي.

ولې مهمه ده تر څو ستاسې ماشوم په دې کې ګډون وکړي؟

په  COVID-19د اخته کسانو په اړه پوهېدل ،د دې وېروس د خپریدو په مخنیوي کې حیاتي ارزښت لري .په ستر
مقیاس سره دا اوونیز معاینات مرسته کوي تر څو هغه کسان وپیژنو چې دا وېروس لري خو نښې یې پکې نشته.

د خولې د الړو د معاینې توپیر په څه کې دی؟

د خولې د الړو معاینه ساده ،د السرسي وړ او بې درده ده .ګډون وال باید په یوه پاکه کاچوغه کې خپلې الړې تو
کړي او بیا د خپلې خولې  2ملي لیتره الړې په تیوب کې د معایناتو لپاره اچوي .په دې کې په ستونې یا پزه کې د
خلسکې وهل نشته .څېړنو ثابته کړې ده چې د خولې د الړو بېلګې ډېرې دقیقې دي او د اعتبار وړ پایلې لري .هغه
همداشان په موقع سره د ژینومیک توالي موندنې لپاره لومړنۍ معاینه ورکوي ،کوم چې د رامنځته کېدونکو بېالبېلو
اندېښنو له مهمو څېړنو سره مرسته کوي.

دا پروګرام څرنګه کار کوي؟

الندنی انځور د همدې پروګرام د کار کولو بهیر ښیي او دا چې موږ څرنګه له تاسې ،ستاسې له ماشوم او د هغوی له
ښوونځي یا کالج سره مرسته کوو.

ستاسې ښوونځی یا کالج
د معایناتو لپاره نوم لیکنه کوي

نوم لیکنه

که چیرته مثبت وي ،نو
تاسې ته به د  24ساعتونو
په موده کې تعقیبي زنګ
ووهل شي او پایله به
 NHSله معاینې او
تشخیص (NHS Test
 )and Traceټیم سره
شریکه کړل شي

زده کوونکو ته
د همدې معایناتو
د پوهاووي په اړه
ځانګړې درسونه
ورکول کېږي

نمونه البراتوار ته
وړل کېږي او پایله
یې د لیکلي پیغام له
الرې په
 48-24ساعتونو
کې لېږل کېږي

زده کوونکو ته د خولې د الړو د را ټولولو
کڅوړه ورکول کېږي تر څو له کور څخه
د خپلو خولو د الړو نمونه راوړي
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نمونه ښوونځي یا
کالج ته راوړل کېږي
او د غونډولو په
سطل کې اچول
کېږي
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ستاسې له ماشوم سره
د خولې د الړو د معایناتو په مټ مرسته کول
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د اړتیا په صورت کې ورته
یاداوري ورکړئ.
خپل ماشوم مو وهڅوئ تر
څو د الرښوونې په لیف لیټ
کې هر پړاو په دقت سره
تعقیب کړي.
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هغوی ته ور په یاد کړئ
چې خپله نمونه بسته
بندي کړي.
خپله بسته بندي شوې
نمونه دې مخامخ د خپل
ښوونځي یا کالج په خلطه
کې کېږدي.
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هغوی ته ور په یاد کړئ
چې په سهار کې لومړی باید
خپلې نمونې چمتو کړي.
د سهار له چای څښلو یا
دغاښونو له بروشولو مخکې.
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که اړتیا وه ،دوباره
ډاډ ورکړئ.
ځینې ماشومان ښایي
په لومړي سر کې
د تشویش یا ناخونديتوب
احساس ولري.
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ډاډ تر السه کړئ چې هغوی خپل
ځانګړی بارکوډ لیبل کاروي.
بارکوډ په اوږدوالې سره د الرښوونې پر
لیبل باندې سرېښ کړئ کوم چې د نمونې
پر تیوب باندې دی تر څو موږ پوه شو
چې دا نمونه د چا ده .د بارکوډ لیبلونه
یوه بل ته مه ورکوئ.
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خپل ماشوم وهڅوئ تر څو خپل
د خولې د الړو د را ټولولو کڅوړه او
د بارکوډ لیبلونه په یوه خوندي ځای
کې وساتي تر څو ترې ورک نشي.
هغوی به دغو ته په اوونیزه توګه
د خپلې خولې د الړو د نمونو راوړلو
لپاره اړتیا ولري.

د هغوی د معاینې
ورځ وپیژنئ.
د یاددښت په کتابچه،
کالیزه یا موبایل تلیفون
کې ریمانډر اضافه کړئ.

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.
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له هغوی سره د همدې معایناتو د بیا کارونې لپاره
الرښوونې ولولئ.
ژباړل شوې ویډیوګانې هم د السرسي وړ دي.
تاسې کوالی شئ ویډیو دلته ووینئ:
www.hiowsalivatest.
nhs.uk/test-results/
how-to-test

که چیرته تاسې خپله پایله نه شئ تر السه کوالی نو اصلي علتونه یې دا دي:
• د بارکوډ لیبل د نمونې پر تیوب باندې په اوږدوالې سره نه دی سرېښ شوی ،لکه څرنګه چې د الرښود لیبل له خوا ښودل شوی دی.
• د نمونې په تیوب کې په کافي اندازه د خولې الړې نه وي اچول شوي ( 2ملي لیتره ته اړتیا ده).
• نمونه په سمه توګه سره نه وي بسته بندي شوي.

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

