چگونه یم توان تست ت
آن� ژن
رسیـ ــع ( )RATدر ن
بی� را انجام داد

خواندن نتیجه تست
‘ :’Cکنترل :خطی که این جا هست نشان می
دهد که تست کار می کند.

C

‘ :’Tتست :بدون خط = منفی  ،یک خط در
این جا = مثبت.

T

ف
مختل� از بسته های  RATموجود است.
انواع
ً
اهنما� ئ
ئ
ها� که داخل بسته است یپ�وی کنید.
حتما از ر

منفی
احتمال این که کووید داشته باشید نیست .اگر عالئمی دارید
روز بعد تست  RATرا تکرار کنید یا برای انجام تست
 PCRبروید

اهنما� ئ
ئ
ها� را که همراه با تست آمده ،با دقت بخوانید.
 .1قبل از ش�وع ،ر
ض
بع� از دستورالعمل های تست یک  QRدارند که یم توانید آنرا برای تماشای ویدئو اسکن کنید.

C

C
T

ئ
اهنما� کیل وجود دارد که باید دنبال کنید:
در این جا چند ر

or

T

باطل
یک تست دیگر انجام دهید ( و مراحل  ۲تا  ۹را تکرار
کنید).مشکل دارید؟ تست  PCRانجام دهید

C
T

C
or

T

C
or

.5

گاله پنبه ای را داخل لوله محلول بگذارید.
خوب مخلوط کنید .امکان دارد که ضرور
باشد پنبه را فشار دهید یا چوب را جدا
کنید .دستورالعمل تست خود را بخوانید.

.4

گاله پنبه ای را دور دیواره داخل بینی به عمق  .3بسته را باز کنید.

 ۲سانتی متر با حرکت دایره ای پاک کنید.
 5دفعه یا  15ثانیه در هر سوراخ بینی

.2دستان خود را شسته کنید.

T

مثبت
شما مصاب به کووید شده اید .اگر نتیجه تست در ‘ ’Tخط
ظاهر می شود  ،حتی اگر خیلی کم رنگ ،این یک نتیجه
مثبت است.
اگر نتیجه شما مثبت است ،عاجل خود را منزوی کنید و
به اداره صحت عامه اطالع دهید.

این کد را اسکن کنید تا نتیجه تست مثبت
خود را آنالین اعالم کنید یا با خط تلفون
صحت عامه نمبر 1800671738
تماس بگیرید.

 .9نتیجه تست را بخوانید.
(به سمت راست این صفحه رجوع کنید)

.8

زمان سنج را شروع کنید .طبق
راهنمائی بسته تست ،منتظر زمان
دقیق باشید .پتجره نمونه تست را
حرکت ندهید و بلند نکنید.

.7

قطره ها را در پنجره نمونه تست
قرار دهید .راهنمای تست به شما
خواهد گفت چند قطره بگذارید .بسته
تست را حرکت ندهید یا بلند نکنید.

 .6درب لوله را بسته کنید.
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