( 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

