Hampshire și Isle of Wight

COVID-19 Program de testare a salivei
Fișă pentru părinți și tutori

Susțineți-vă copilul
cu testarea salivei
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Fiți la curent cu
ziua lor de testare.
Țineți un jurnal,
un calendar sau
adăugați un
memento pe
telefon.

Oferiți îndemnuri
și aduceți-le aminte,
dacă este cazul.
Încurajați-vă copilul
sau urmeze cu atenție
fiecare pas din prospect.

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

Parcirgeți instrucțiunile de utilizare
împreună cu ei din nou.
Sunt disponibile, de asemenea, și videoclipuri
traduse. Puteți urmări videoclipul aici:
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www.hiowsalivatest.
nhs.uk/test-results/
how-to-test
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Amintiți-le să își
recolteze proba,
primul lucru
dimineața.
Înainte de micul
dejun sau de periajul
dentar.

4

Asigurați-vă că folosesc
eticheta proprie cu cod
de bare unic.
Aplicați pe lungime în partea
de sus a etichetei de ghidare
pe eprubeta de probă pentru a
putea identifica persoana căreia
îi aparține proba. Nu partajați
etichetele cu codurile de bare.

Amintiți-le să își
ambaleze proba.
Puneți proba
ambalată direct
în ghiozdanul lor
pentru școală sau
colegiu.
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Oferiți-le sprijin
din nou, dacă
este cazul.
Unii copii pot
simți anxietate
sau nesiguranță
la început.
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Încurajați-vă copilul să
păstreze în siguranță kitul de
recoltare a salivei și etichetele
codurilor de bare, pentru a nu
se pierde.
Vor avea nevoie de acestea
pentru a furniza mostre de salivă
săptămânale.

Principalele motive pentru care există posibilitatea să nu primiți un rezultat:
•• Eticheta cu cod de bare nu a fost aplicată pe lungime pe eprubeta de probă, așa cum este prezentat în eticheta de ghidare.
•• Nu a fost suficientă salivă în eprubeta de probă (sunt necesari aproximativ 2 ml).
•• Proba nu a fost ambalată corect.

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

