হ্যাম্পশায়ার ও আইল অফ ওয়াইট

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

আপনার শিশুকে লালা পরীক্ষায়
সহায়তা করা
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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:
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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.

