همپشر و جزیره وایت

برنامه آزمایش بزاق برای تشخیص کووید19-

برگه اطالعاتی برای والدین و سرپرستان

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

