
   

SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਰੈਪਿਡ ਟਸੈਟ  

(ਸਵੈ-ਜ ਚਂ) 

ਿੈਕੇਟ ਪਵਚਲ  ਿਰਚ  
  

REF L031-118M5   REF L031-118P5     REF L031-118Z5 ਿੰਜ ਬੀ 

 
ਨੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਹਹੱਸੇ ਹ ੱਚੋਂ ਲਏ ਫ਼ੰਬੇ ਦੇ (ਸਵੈਬ) ਨਮੂਹਨਆ ਂ ਹ ੱਚ SARS-CoV-2 ਹਨਊਕਲੀਓਕੈਪਸੀਡ 

ਐਟਂੀਜਨਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਟੈਸਟ। 

ਹਸਰਫ ਕੱਚ ਦੀ ਨਲੀ ਹ ੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ। ਸ ੈ-ਜਾਂਚ ਲਈ। 

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਿਲ ਂ ਇਿਨ ਂ ਿਦ ਇਤ  ਂਨ ੰ  ਪਿਆਨ ਨ ਲ ਿੜ੍ਹ ੋ 

 

 

 

  

ਪਤਆਰੀ 
ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਦਆੁਰਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੰਬ ੇਰਾਹੀਂ ਨਮਨੂਾ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆ ਂ

ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂ਼ੰ ਨੀ 
ਸਰਪਰਸਤ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਸੈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 2 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਚਆ ਂਵਿੱਚ 

ਨਾ ਕਰੋ। 

                                                                                                                                                                      

ਨਤੀਜ ੇਨੂੂੰ  ਵੇਖਣਾ 

ਵਸਰਫ ਕ਼ੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (C) ਅਤੇ 'ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ' (T) ਵਦਖਾਈ ਵਦ਼ੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ। 
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂ਼ੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-

19 ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਵਜਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਿ ੂ

ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੈਿੇਵਟਿ 
(ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੋਣ 'ਤੇ ਿੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਦੁਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ 1 - 2 ਦਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੂੰ  ਦੁਹਰਾਓ, ਦਕਉਂਦਕ ਲਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 
ਦਵ਼ੱ ਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (C) ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ (T) ਦੋਿੇਂ ਵਦਖਾਈ ਵਦ਼ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਵਿਆ ਹੈ। 
ਨੋਟ: ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ (T) ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੰ ਨੀ  ੀ ਵ ਿੱ  ੀ ਲਾਈਨ ਨ ਿੰ  ਸ ਾਰਾਤਮ  
(ਪੌਜ਼ੇਵਟ ) ਹੋਣਾ ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂ਼ੰ  
ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਬ਼ੰ ਵਿਤ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਟਰਰੀਟਰੀ ਦੀ ਵਸਹਤ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਥਾਨਕ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਕ਼ੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (C) ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦ਼ੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਿਲਤ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਿੈਿ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਟੈਸਟ ਯ਼ੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂ਼ੰ  ਦੁਹਰਾਓ। 
ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਫਰ ਅਿੈਿ ਰਵਹ਼ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਬ਼ੰ ਵਿਤ ਸਟੇਟ ਜਾਂ 
ਟਰਰੀਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਜਾਂਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

 

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਧੀ                     

ਨੈਗੇਦਟਵ 

ਪੌਜ਼ੇਦਟਵ 

 ਅਵੈਧ 

ਨਮ ਨਾ ਆਪ ਲੈਣਾ ਵ ਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇਖਭਾਲ ਰਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਨਮ ਨਾ ਲੈਣਾ 

ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਦਕ਼ੱਟ ਦਾ ਸੁਰ਼ੱ ਦਖਅਤ ਦਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ 

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰਤੀ ਿਈ ਟੈਸਟ ਵਕੱਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬੈਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ। ਇਸਨੂ਼ੰ  ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜ ੇਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ। 

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                   

ਫ਼ੰ ਬੇ ਦੇ ਡੱਕੇ ਿਾਲੇ ਵਸਰੇ ਿਲੋਂ ਫ਼ੰ ਬੇ ਦੀ ਪੈਵਕ਼ੰਿ ਨੂ਼ੰ  ਖੋਲਹੋ। 
ਸਾ ਧਾਨ: ਫੂੰ ਬੇ ਦੀ ਸੋਖਕ ਨੋਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹ਼ੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 
ਛੂਹੋ। 

ਫ਼ੰ ਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਖਣ ਿਾਲੀ ਨੋਕ ਨੂ਼ੰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। 
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁ਼ੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  ਨਾਸ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਅ਼ੰਦਰ ਤੱਕ ਿੱਕੋ। 

ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  5 ਿਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਿਾਂਿ ਨੱਕ ਦੇ ਅ਼ੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਓ। ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  
ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂ਼ੰ  ਦੂਜੀ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਕਦਮ 4 ਦੁਹਰਾਓ। 

ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  ਵਟਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ 30 ਸਵਕ਼ੰਟਾਂ ਲਈ 

ਘੁ਼ੰਮਾਓ। 

ਵਟਊਬ ਨੂ਼ੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਨਚੋੜੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਿਾਲੇ ਿੋਲ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ 

ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ 4 ਬੂੂੰ ਦਾਂ ਪਾਓ। 
ਇਸ ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  ਵਟਊਬ ਨੂ਼ੰ  ਦਬਾ ਕੇ ਵਨਚੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬੂ਼ੰਦਾਂ ਟੱਪਕਾਉਣ ਿਾਲੇ ਢੱਕਣ ਨੂ਼ੰ  ਨਰਮ ਵਟਊਬ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 

ਨਾਲ ਲਿਾ ਵਦਓ। ਇਸ ਵਟਊਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੱਸੇ ਨੂ਼ੰ  ਘੁ਼ੰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ 
ਵਹਲਾ ਕੇ ਚ਼ੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਵਮਲਾਓ। 
 

1.                                                                      2.                                                        3.                                                              4.                                                                

 

ਵਟਊਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂ਼ੰ  ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੰ ਬੇ ਨੂ਼ੰ  5 ਿਾਰ ਅੰਦਰ ਘੁ਼ੰਮਾਓ। 

 9.                                                                      10.                                                       11.                                                            12. 

 

ਨਮੂਨਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ ਨਰਮ ਵਟਊਬ ਦੇ ਵਸਖਰ ਤੋਂ ਵਸਲਿਰ ਰ਼ੰਿ ਦੇ 

ਕਾਿਜ਼ ਨੂ਼ੰ  ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਓ, ਡੋਲਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

ਵਟਊਬ ਨੂ਼ੰ  ਵਕੱਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। (ਜਾਂ 
ਇਸ ਵਟਊਬ ਨੂ਼ੰ  ਵਟਊਬ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।) 

15-30 min. 

ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਰ (ਸਮਾਂ ਿੇਖਣ ਿਾਲਾ ਯ਼ੰਤਰ) 15-30 ਵਮ਼ੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁ਼ੰਚਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪੜਹੋ। ਇਸਨੂ਼ੰ  30 ਵਮ਼ੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੜਹੋ। 

5x 
30 Sec 

                                                               1.                                                                   2.                                                             3.                                                                4.                           

ਟੈਸਟ ਯ਼ੰਤਰ ਦ ੇ ਫੋਇਲ ਪਾਊਚ 'ਤ ੇ ਛਾਪੀ ਿਈ 

ਵਮਆਦ ਪੱੁਿਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਨੂ਼ੰ  ਿੇਖੋ 

ਪੈਕਟ ਨੂ਼ੰ  ਖੋਲਹੋ। ਟਸੈਟ ਯ਼ੰਤਰ ਨੂ਼ੰ  ਵਕਸੇ ਪੱਿਰੀ ਅਤ ੇਸਾਫ ਸਤਹਾ 
'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਟਸੈਟ ਯ਼ੰਤਰ 'ਤ ੇ'ਨਤੀਜਾ ਵਖੜਕੀ' ਅਤ ੇ'ਨਮਨੇੂ ਨੂ਼ੰ  
ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਖੱਡੇ' ਨੂ਼ੰ  ਿੇਖੋ। 

SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਇਹ ਹਦਾਇਤਾ ਂਪੜ੍ਹ।ੋ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋ ੋ ਜਾ ਂਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਸੁਰ ੂ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਉਹ ਸੱੁਕੇ ਹਨ। 

ਮੁਿੱਈਆ ਸਮੱਗਰੀ: 

ਪਕਟੱ ਦ  
ਆਕ ਰ 

ਸਮੱਗਰੀ 

1T 
1 ਟੈਸਟ ਯ਼ੰਤਰ, 1 ਨਮਨੂਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ ਨਰਮ ਵਟਊਬ, 1 ਵਰਤ ਕੇ ਸ ੁੱ ਿ ਟਦੁੱਤਾ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਫ਼ੰਬਾ, 1 ਕੂੜਾ ਥੈਲੀ, 1 ਪੈਕੇਟ ਵਿਚਲਾ ਪਰਚਾ 

5T 
5 ਟੈਸਟ ਯ਼ੰਤਰ, 5 ਨਮਨੂਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨਰਮ ਵਟਊਬਾਂ, 5 ਵਰਤ ਕੇ ਸ ੁੱਿ ਟਦੁੱਤ ੇਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਬ,ੇ 5 ਕੂੜਾ ਥੈਲੀਆ,ਂ 1 ਪੈਕੇਟ ਵਿਚਲਾ ਪਰਚਾ 

20T 
20 ਟੈਸਟ ਯ਼ੰਤਰ, 20 ਨਮਨੂਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂਨਰਮ ਵਟਊਬਾਂ, 20 ਵਰਤ ਕੇ ਸ ੁੱ ਿ ਟਦੁੱਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਬ,ੇ 20 ਕੂੜਾ ਥਲੈੀਆ,ਂ 1 ਵਟਊਬ ਹੋਲਡਰ, 4 ਪੈਕੇਟ ਵਿਚਲੇ ਪਰਚ ੇ

    
ਸਮ਼ੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਟਾਈਮਰ (ਸਮਾਂ ਿੇਖਣ ਲਈ): 

 

 

ਨਤੀਜਾ ਵਖੜਕੀ 

ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਖੱਡਾ 

  5.                                                                       6.                                                        7.                                                              8. 

 

 

AusDiagnostics.care 'ਤੇ ਕਈ 

ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਿਾਈਡ ਅਤੇ 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁ਼ੰਚ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਿਾਈਡ ਜਾਂ ਪੈਕੇਵਜ਼ੰਿ 

ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂ਼ੰ  ਸਕੈਨ ਕਰੋ। 

 

1

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

No.210 Zhenzhong Road, West Lake DistrictHangzhou, P.R.China, 310030

AusDiagnostics ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:  
1800951381 (24 ਘਿੰਟੇ, 7 ਵਦਨ) 

ausdiagnostics.care/ 
resources 



ਇਰ ਦਤਨ ਵਰਤੋਂ 

SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਸੱਤ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅ਼ੰਦਰ COVID-19 ਦੇ ਸੱਕੀ ਹ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 

ਫ਼ੰਬੇ ਰਾਹੀ ਂਲਏ ਗਏ ਨਮੂਹਨਆਂ ਹ ੱਚ SARS-CoV-2 ਤੋਂ ਹਨਊਕਲੀਓਕੈਪਸੀਡ ਐਟਂੀਜਨ ਨੂ਼ੰ  ਗੁਣਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਰ ਾਹ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ 

SARS-CoV ਅਤੇ SARS-CoV-2 ਹ ਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਤੀਜੇ SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਐਟਂੀਜਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗ ਦੇ ਹਸਖਰਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਹੱਸ ੇਤੋਂ ਲਏ ਨਮੂਹਨਆ ਂ

ਹ ੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ (ਪੌਜੇ਼ਹਟ ) ਨਤੀਜ ੇ ਾਇਰਲ ਐਟਂੀਜਨਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂ਼ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ, ਪਰ ਲਾਗ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹ ਅਕਤੀਗਤ ਇਹਤਹਾਸ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਹਟਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁ਼ੰਦੀ ਹ।ੈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਦਜੂ ੇ ਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹਹ-ਸ਼ੰਕਰਮਣ ਨੂ਼ੰ  ਰੱਦ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਹਕ ਪਤਾ ਲੱਹਗਆ ਏਜ਼ੰਟ ਹਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ  ੀ ਹੋ ੇ। 

ਇਹ SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ ਕੇ ਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਕਰੀਹਨ਼ੰ ਗ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਬ਼ੰਹਧਤ ਸਟੇਟ ਜਾਾਂ ਟਰਰੀਟਰੀ ਹਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰੋ।  

ਨਾ-ਪੱਖੀ (ਨੈਗੇਹਟਵ) ਨਤੀਜੇ SARS-CoV-2 ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਨੂ਼ੰ  ਰੱਦ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ SARS-CoV-2 ਦੀ ਲਾਗ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਹ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਹਤਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇ ਹ ਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਸ ੈ-ਜਾਂਚ ਦੀ  ਰਤੋਂ-ਯੋਗਤਾ ਹਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇ

ਹ ਅਕਤੀ ਦੀ ਹਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਹ ਚੱ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਸੰਖੇਿ-ਸ ਰ 

ਨ ੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਬੀਟਾ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਬ਼ੰਹਧਤ ਹਨ। COVID-19 ਇੱਕ ਗ਼ੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਛੂਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ  ਾਲੀ ਹਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨ ੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦਆੁਰਾ 

ਲਾਗ-ਗਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ; ਹਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ  ਾਲੇ ਲਾਗ-ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਦਹੂਜਆਂ ਨੂ਼ੰ   ੀ ਲਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜਦੂਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸਦ ੇ

ਪਨਪਣ ਦੀ ਹਮਆਦ 1 ਤੋਂ 14 ਹਦਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 3 ਤੋਂ 7 ਹਦਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਹ ੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾ ਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖ਼ੰਘ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਕੱੁਝ ਮਾਮਹਲਆ ਂਹ ੱਚ ਨੱਕ ਬ਼ੰਦ 

ਹੋਣਾ, ਨੱਕ  ਗਣਾ, ਗਲੇ ਹ ੱਚ ਖਰਾਸ, ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਾਂ, ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਪਸਿ ਂਤ 

SARS-CoV-2 ਐਾਂਟੀਜਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ ਮਨ ੱ ਖੀ ਨੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਏ ਫ਼ੰਬੇ ਦੇ ਨਮੂਹਨਆਾਂ ਹਵੱਚ SARS-CoV-2 ਤੋਂ ਹਨਊਕਲੀਓਕੈਪਸੀਡ ਐਾਂਟੀਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਰ਼ੰਗਦਾਰ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 15-30 ਹਮ਼ੰਟਾਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਵੇਖਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਕ਼ੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕ਼ੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰ਼ੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸਾਾਂ ਕ਼ੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਹਦਖਾਈ ਦਵੇੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਹਕ ਉਹਚਤ ਮਾਤਰਾ ਹਵੱਚ 

ਨਮੂਨਾ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹ ੱਲੀ ਹਵੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਰੀਐਜੈਂਟ (ਰਸ ਇਣਕ ਿਰਤੀਪਕਰਆ ਿੈਦ  ਕਰਨ ਵ ਲ  ਿਦ ਰਥ) 

ਟੈਸਟ ਯ਼ੰਤਰ ਹਵੱਚ ਐਾਂਟੀ-SARS-CoV-2 ਐਾਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਐਾਂਟੀ ਮਾਊਸ IgG ਸਾਮਲ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਨਰਮ ਹਟਊਬ ਹਵਚਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਵੱਚ ਹਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਹਟਰਸ 

ਬਫਰ ਸਾਮਲ ਹ ਼ੰਦੇ ਹਨ। 

ਚੇਤ ਵਨੀਆਂ, ਸ ਵਿ ਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਜ ਣਕ ਰੀ 

• ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ SARS-CoV-2 ਐਾਂਟੀਜਨ ਰੈਹਪਡ ਟੈਸਟ ਪੈਕੇਟ ਹਵਚਲੇ ਪਰਚ ੇਨੂ਼ੰ  ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਨਾਕਾਮੀ 

ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮੌਜੂਦਾ COVID-19 ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਾਾਂ ਟਰਰੀਟਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਟੈਸਹਟ਼ੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਕਸ ੇਵੀ ਬੱਚ ੇ'ਤੇ ਇਸਨੂ਼ੰ  ਨਾ ਵਰਤੋ। 

• ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ਼ੰ  ਨਾ ਖੋਲਹੋ । ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਇੱਕ ਘ਼ੰਟਾ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ ੱਲਹ ੀ ਰਹਹ਼ੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਅਵੈਧ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਹਕੱਟ ਦੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮ ੜ੍ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਨੂ਼ੰ  ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਹਨਆਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ। 

• ਨੱਕ ਹਵੱਚੋਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਮ਼ੰਟ ਪਹਹਲਾਾਂ ਤੱਕ ਨੱਕ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂ਼ੰ  ਸ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ ਨੱਕ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸ ੇਵੀ ਨੱਕ ਹਵ਼ੰਨਹ ਕੇ ਪਹਹਨੇ ਗਹਹਣੇ ਨੂ਼ੰ  ਉਤਾਰ ਹਦਓ। 

• ਨੱਕ ਹਵੱਚੋਂ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੰਬੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਗਲਤ-ਨੈਗੇਹਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਹਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਫ਼ੰਬੇ ਨੂ਼ੰ  ਸ਼ੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੰਬੇ ਦੇ ਹਸਰ ਨੂ਼ੰ  ਨਾ ਛੂਹੋ। 

• ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ ਤੋਂ 7 ਹਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ-ਨੈਗੇਹਟਵ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ 

ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਜਾਾਂ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ ਸਟੀਕਰਨ ਜਾਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ 

ਸ਼ੰਬ਼ੰਹਧਤ ਸਟੇਟ ਜਾਾਂ ਟਰਰੀਟਰੀ ਦੀ ਹਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨੂ਼ੰ  ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨੂ਼ੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਲਾਗ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ਹਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਹਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂ਼ੰ  ਘੱਟ ਮ਼ੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਹਥਤੀਆਾਂ ਹਵੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਉਚੱ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸੇ ਦੀ ਸਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ 1-2 ਹਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅ਼ੰਦਰ 

ਟੈਸਟ ਨੂ਼ੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਕਰੋ। 

• ਪਾਊਚ 'ਤੇ ਹਦਖਾਈ ਗਈ ਹਮਆਦ ਪ ੱਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕ ੱ  ਨਾ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਜਾਾਂ ਹਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। 

• ਜੇਕਰ ਪਾਊਚ ਨ ਕਸਾਹਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੀਲ ਬ਼ੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਾਂ, ਨਮੂਹਨਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹੂਸਤ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹਨਯਮਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਤੀਹਜਆਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜ੍ਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਉਚੱ ਵਾਇਰਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ 15 ਹਮ਼ੰਟਾਾਂ ਦੇ ਅ਼ੰਦਰ, ਜਾਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚੋਂ ਲ਼ੰਘਦਾ ਹੈ, ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 

• ਘੱਟ ਵਾਇਰਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ 30 ਹਮ਼ੰਟਾਾਂ ਦੇ ਅ਼ੰਦਰ ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਹਵੱਚੋਂ ਖ਼ਨੂ ਆ ਹਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਨੱਕ ਹਵੱਚੋਂ ਫ਼ੰਬੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂ਼ੰ  ਨਾ ਲਓ। 

• ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਚ਼ੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਧੋਵੋ। 

• ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਨੂ਼ੰ  ਬੱਹਚਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰੱਖੋ। 

• ਨਮੂਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਰਮ ਹਟਊਬ ਹਵਚਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵਾਇਰਸ ਨੂ਼ੰ  ਅਹਕਹਰਆਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਖਤਹਰਆਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂ਼ੰ  ਘੱਟ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਹਵੱਚ SARS-CoV-2 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂ਼ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਨੂ਼ੰ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 

ਸ਼ੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹਨਪਟਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਹਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਏਜ਼ੰਟ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਨਰਮ ਹਟਊਬ ਹਵਚਲਾ ਪਦਾਰਥ ਚਮੜ੍ੀ ਜਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਜਲੂਣ ਜਾਰੀ ਰਹਹ਼ੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਾਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਜ਼ਹਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੱਚ 13 11 26 ਅਤੇ ਹਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਵੱਚ 0800 

764 766 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ)। 

ਸੰਭ ਲ ਅਤੇ ਸਪਥਰਤ  

• ਹਕੱਟ ਨੂ਼ੰ  2 - 30 ਹਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤ ੇਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਸੀਲ ਬ਼ੰਦ ਪਾਊਚ 'ਤ ੇਛਾਪੀ ਗਈ ਹਮਆਦ ਲ਼ੰਘਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਸਹਥਰ ਰਹਹ਼ੰਦਾ ਹ।ੈ ਹਮਆਦ ਲ਼ੰਘਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 

ਕਰੋ। 

• ਟੈਸਟ ਨੂ਼ੰ  ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਲ ਬ਼ੰਦ ਪਾਊਚ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਫਰੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਗੁਣਵੱਤ  ਕੰਟਰੋਲ 

ਅ਼ੰਦਰੂਨੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ੰਬ਼ੰਧੀ ਹਨਯ਼ੰਤਰਣ ਇਸ ਟੈਸਟ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕ਼ੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖਤੇਰ (C) ਹਵੱਚ ਹਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰ਼ੰਗਦਾਰ 

ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਅ਼ੰਦਰੂਨੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ੰਬ਼ੰਧੀ ਹਨਯ਼ੰਤਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ ਸਟੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈਹਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਢ ਕਵੀ ਾਂ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਹਕਹਰਆ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੀਮਾ ਾਂ 
1. SARS-CoV-2 ਐਿਂੀਜਨ ਰੈਟਪਡ ਿੈਸਿ ਕੇਵਲ ਸਵੈ-ਿੈਸਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਿੈਸਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਸਰਫ ਨੁੱ ਕ ਟਵੁੱਚੋਂ ਲਏ ਫੰਬੇ ਦੇ ਨਮੂਟਨਆਂ ਟਵੁੱ ਚ 

SARS-CoV-2 ਐਿਂੀਜਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕ ਿੈਸਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਮੂਨੇ 
ਟਵੁੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਟਿਤ ਹੋਵੇ। 

2. ਜੇਕਰ ਨਮੂਨੇ ਟਵੁੱ ਚ ਐਿਂੀਜਨ ਦਾ ਪੁੱ ਿਰ ਇਸ ਿੈਸਿ ਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੁੱ ਿ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਲਆ ਟਗਆ ਸੀ 
ਤਾਂ ਿੈਸਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ-ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3. ਿੈਸਿ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਨੰੂ ਡਾਕਿਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਿ ਹੋਰ ਕਲੀਟਨਕਲ ਡੇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
4. ਿੈਸਿ ਟਸਰਫ ਅਨ ਮਾਨਤ ਸਕਰੀਟਨੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪ ਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਿੈਸਿ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਟਿਤ ਸਿੇਿ ਜਾਂ ਿਰਰੀਿਰੀ 

ਦੀ ਟਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
5. ਿੈਸਿ ਦਾ ਪੌਜ਼ੇਵਟਿ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟਨਰਿਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਕੋਈ ਟਵਅਕਤੀ ਛੂਤ ਗਰਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
6.  ਿੈਸਿ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੂਜੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਹ-ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
7. ਿੈਸਿ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ SARS-CoV ਅਤੇ SARS-CoV-2 ਟਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
8. ਿੈਸਿ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕਿੀਰੀਆ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
9.  ਸੁੱਤ ਟਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਛਣ ਗਰਸਤ ਟਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ, ਸੰਭਾਟਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਟਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ ਸ਼ਿੀਕਰਨ ਿੈਸਿ ਬਾਰੇ ਸੇਿ ਲਈ ਸੰਬੰਟਿਤ ਸਿੇਿ ਜਾਂ ਿਰਰੀਿਰੀ ਦੀ ਟਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਨੰੂ ਕੋਲ ਜਾਓ। 
10.ਲਾਗ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣ ਰਟਹਤ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਟਵੁੱ ਚ ਇਹ ਿੈਸਿ ਘੁੱ ਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਿਰਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲ ਈਨ ਸਿ ਇਤ  

ਰ ਜ ਸਰਕ ਰ ਦੀ ਕੋਪਵਡ ਸਿ ਇਤ  ਲ ਈਨ: 

ਸਟੇਟ ਅਥ ਰਟੀ 
COVID-19 
ਿੈਲਿਲ ਈਨ 

ਕੰਮਕ ਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਵੈੱਬਸ ਈਟ 

ACT Government  

(ACT ਸਰਕਾਰ) 
(02) 6207 7244 8am - 8pm, 7 ਹਦਨ https://health.act.gov.au/ 

Service NSW (ਸਰਵਿਸ NSW) 13 77 88 24 ਘ਼ੰਟ,ੇ 7 ਹਦਨ https://www.health.nsw.gov.au/ 

NT Government ( 

NT ਸਰਕਾਰ) 
1800 490 484 8am - 4:30pm, 7 ਹਦਨ https://health.nt.gov.au/ 

QLD Health (QLD ਹੈਲਥ) 13 42 68 24 ਘ਼ੰਟ,ੇ 7 ਹਦਨ https://www.health.qld.gov.au/ 

SA Government  

(SA ਸਰਕਾਰ) 
1800 253787 9am - 5pm, 7 ਹਦਨ https://www.sahealth.sa.gov.au/ 

TAS Government  

(TAS ਸਰਕਾਰ) 
1800 671 738 

ਹਫਤ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ 8am - 8pm; 

ਹਫਤ ੇਦੇ ਆਹਿਰ ਹ ੱਚ 8am - 

4pm 

https://www.health.tas.gov.au/ 

VIC DHHS 1800 675 398 24 ਘ਼ੰਟ,ੇ 7 ਹਦਨ https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/ 

WA Health (WA ਹੈਲਥ) 1800 595 206 8am - 6pm, ਸੋਮ - ਸੁੱਕਰ https://www.healthywa.wa.gov.au/ 

ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਿਰੇਲੀਅਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: AusDiagnostics 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ: Ausdiagnostics.care 
ਿੈਸਿ ਟਕੁੱ ਿ ਸੰਬੰਿੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ; ਫੋਨ ਕਰੋ: 1800 951 381 (24 ਘੰਿੇ, 7 ਟਦਨ) 
Therapeutic Goods Australia (ਥੈਰੇਦਪਊਦਟਕ ਗੁਡਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ) 

ਸਵੈ-ਿੈਸਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟਵੁੱਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗਤਾ ਸਮੁੱ ਟਸਆਵਾਂ ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਲਈ TGA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (Users Medical 
Device Incident Report (ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਡਵਾਈਸ ਘਿਨਾ ਟਰਪੋਰਿ), ਈਮੇਲ iris@tga.gov.au ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1800 809 361 'ਤੇ ਫੋਨ 
ਕਰੋ) 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਵਸੇਸਤਾਵਾਂ 
ਕਲੀਦਨਕਲ ਸੂੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ, ਦਵਸੇਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁ਼ੱ ਧਤਾ 

SARS-CoV-2 ਐਟਂੀਜਨ ਰੈਵਪਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ 605 ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਫ਼ੰ ਵਬਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਵਪਤ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂ਼ੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸ਼ੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 97.1% (165/170) ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 99.5% 
(433/435) ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ 98.8% (598/605) ਹੈ। 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਦਧਐਨ 

ਸਿੈ-ਜਾਂਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 136 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਯੋਿਤਾ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇਿਰ RT-PCR ਟੈਸਵਟ਼ੰਿ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 93.9% ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 100% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਿਏ ਵਨਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਨੇ ਵਦਖਾਇਆ ਵਕ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਵਿਚਲੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵਕਸੇ 
ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਕਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (LOD 

SARS-CoV-2 ਐਿਂੀਜਨ ਰੈਟਪਡ ਿੈਸਿ ਦਾ LOD160 TCID50/mL ਹੈ। 
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕ ਇਹ ਟੈਸਟ COVID-19 ਦੇ ਦਕਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵੁੱਿ-ਵੁੱਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। SARS-CoV-2 ਐਿਂੀਜਨ ਰੈਟਪਡ ਿੈਸਿ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪ (ਰੂਪਾਂ) ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਟਵਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ 
ਟਜਸ ਟਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਲਫਾ, ਬੀਿਾ, ਗਾਮਾ, ਡੈਲਿਾ, ਕੈਪਾ, ਈਿਾ, ਮੂਅ, ਐਪਟਸਲੋਨ, ਲੋਿਾ, ਲਾਂਬਡਾ, ਜ਼ੇਿਾ, ਥੀਿਾ, ਬੀ.1.616, ਬੀ.1.617, ਬੀ.1.617.3, ਬੀ.1.618, 

ਏ.23.1 ਆਟਦ। 
ਅੂੰ ਤਰ-ਪਰਤੀਦਕਦਰਆ (ਦਵਸਲੇਸਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦਵਸੇਸਤਾ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਦਖ਼ਲ 

ਅੰਤਰ-ਪਰਤੀਟਕਟਰਆ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਟਿਤ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਇੁੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ ਟਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੁੱ ਕ ਦ ੇਿੋਲ ਟਵੁੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਘੁੱਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁੱਿਰ 'ਤ ੇਗਰਮੀ-ਅਟਕਟਰਆਸ਼ੀਲ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਟਵੁੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।  
ਹੇਠਾਂ ਟਦੁੱਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਪਰਤੀਟਕਟਰਆ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਟਿਆ ਟਗਆ ਹੈ: 

Adenovirus (ਐਡੀਨੋਿਾਇਰਸ) Enterovirus (ਐਟਂਰੋਿਾਇਰਸ) 
Human coronavirus 229E (ਮਨੁੱ ਖੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 

229E) 

Human coronavirus OC43 ( 

ਮਨੁੱ ਖੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ OC43) 

Human coronavirus NL63 (ਮਨੁੱ ਖੀ 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ NL63) 

Human Metapneumovirus (ਮਨੁੱ ਖੀ 
ਮੈਟਾਨੀਓਮੋਿਾਇਰਸ) 

MERS-coronavirus (MERS-

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) 
Influenza A (ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਏ) Influenza B (ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਬੀ) 

Parainfluenza virus 1( 

ਪੈਰੇਨਫਲੂਏਜਂ਼ਾ ਿਾਇਰਸ 1) 

Parainfluenza virus 2 ( 

ਪੈਰੇਨਫਲੂਏਜਂ਼ਾ ਿਾਇਰਸ 2) 

Parainfluenza virus 3 ( 

ਪੈਰੇਨਫਲੂਏਜਂ਼ਾ ਿਾਇਰਸ 3) 

Parainfluenza virus 4 ( 

ਪੈਰੇਨਫਲੂਏਜਂ਼ਾ ਿਾਇਰਸ 4) 

Respiratory syncytial virus 

(ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਸਨਸੀਵਸ਼ਅਲ ਿਾਇਰਸ) 
Rhinovirus (ਰਾਈਨੋਿਾਇਰਸ) 

Human coronavirus- HKU1(ਮਨੁੱ ਖੀ 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ HKU1) 

Bordetella pertussis (ਬੋਰਡੇਟੇਲਾ 
ਪਰਟੂਵਸਸ) 

Chlamydia trachomatis (ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟਰੈਕੋਮੇਵਟਸ) 

Haemophilus influenza (ਹੀਮੋਫਾਇਲਸ 

ਫਲੂ) 
Legionella pneumophila (ਲੀਜੀਓਨੇਲਾ 
ਵਨਊਮੋਵਫਲਾ) 

Mycobacterium tuberculosis ( 

ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਤਪਵਦਕ) 

Mycoplasma pneumoniae 

(ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਨਮੋਨੀਆ) 

Staphylococcus aureus (ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ 

ਔਰੀਅਸ) 

Staphylococcus epidermidis (ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ 

ਐਪੀਡਰਮੀਵਡਸ) 

Streptococcus pneumoniae 

(ਸਟਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਨਮੂਨੀਆ) 

Streptococcus pyogenes (ਸਟਰੈਪਟੋਕਾਕਸ 

ਪਾਈਓਜੀਨਸ) 

Pneumocystis jirovecii-S. cerevisiae 

(ਵਨਊਮੋਵਸਸਵਟਸ ਜੀਰੋਿੇਸੀ-ਐਸ. ਸਰੇਿੀਸੀਐ) 

Pseudomonas aeruginosa (ਸੂਡੋਮੋਨਸ 

ਐਰੂਵਿਨੋਸਾ) 
Chlamydia pneumoniae (ਕਲੈਮੀਡੀਆ 

ਨਮੂਨੀਆ) 
Candida albicans (ਕੈਂਡੀਡਾ ਅਲਬੀਕਾਂਸ) 

Pooled human nasal wash (ਪੂਲਡ 

ਮਨੁੱ ਖੀ ਨੱਕ ਨੂ਼ੰ  ਿੋਣ ਿਾਲਾ ਪਦਾਰਥ) 

ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਮੂਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁ਼ੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਖੋਲ ਜਾਂ ਨਾਸੋਫੈਰਨਕਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਿਟੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਿਰ 'ਤੇ SARS-CoV-2 ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਿੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਹ 

ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਦਾਰਥ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਿ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਵਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ੰ  ਪਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
Endogenous (ਐਡਂੋਜਨਸ) NeilMed NasoGel for Dry Noses (ਖੁਸ਼ਕ ਨੱਕ ਲਈ ਨੀਲਮੈਡ ਨਾਸੋਜੈੈੱਲ) 

Afrin Original Nasal Spray (ਆਫਵਰਨ ਓਵਰਜਨਲ ਨਾਸਲ ਸਪਰੇਅ) 
Throat Lozenge (Dyclonine Hydrochloride) (ਥਰੋਟ ਲੋਜ਼ੈਂਜਸ) 

(ਡਾਈਕਲੋਨਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ) 

ALKALOL Allergy Relief Nasal Spray (ALKALOL ਐਲਰਜੀ ਰਲੀਫ 

ਨਾਸਲ ਸਪਰੇਅ) 
Zicam Cold Remedy (ਵਜ਼ਕਮ ਕੋਲਡ ਉਪਚਾਰ) 

Chloraseptic Max Sore Throat Lozenges (ਕਲੋਰਸੈਪਵਟਕ ਮੈਕਸ 

ਦ ਿਦੇ ਗਲੇ ਲਈ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) 
Antibiotic (Mupirocin) (ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕ (ਮੁਪੀਰੋਵਸਨ)) 

CVS Health Fluticasone Propionate Nasal Spray (ਸੀਿੀਐਸ 

ਹੈਲਥ ਫਲੂਟੀਕਾਸੋਨ ਪਰੋਪੀਓਨੇਟ ਨਾਸਲ ਸਪਰੇਅ) 
Tamiflu (ਟੈਮੀਫਲੂ) 

Equate Fast-Acting Nasal Spray (ਇਕਏੁਟ ਫਾਸਟ-ਐਕਵਟ਼ੰਿ ਨਾਸਲ 

ਸਪਰੇਅ) 
Antibiotic (Tobramycin) (ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕ (ਟੋਬਰਾਮਾਈਵਸਨ)) 

Equate Sore Throat Phenol Oral Anesthetic Spray (ਇਕੁਏਟ ਸੋਰ 

ਥਰੋਟ ਵਫਨੋਲ ਓਰਲ ਐਨੇਸਥੀਵਟਕ ਸਪਰੇਅ) 
Mometasone Furoate Nasal Spray (ਮੋਮੇਟਾਸੋਨ ਫੁਰੋਏਟ ਨਾਸਲ 

ਸਪਰੇਅ) 

Original Extra Strong Menthol Cough Lozenges (ਅਵਰਜਨਲ 

ਐਕਸਿਰਾ ਸਿਰਾਂਗ ਮੇਂਥੌਲ ਿੰਘ ਲਈ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) 
Physiological Seawater Nasal Cleaner (ਭੌਵਤਕ ਸਮੁ਼ੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਯੁਕਤ 

ਨੱਕ ਨੂ਼ੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) 
NasalCrom Nasal Spray (ਨਾਸਲਕਰੋਮ ਨਾਸਲ ਸਪਰੇਅ) 

 

 

ਅਕਸਰ ਪੁ਼ੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

Q:  ੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਰਦ  ਰੇਗਾ? 

A: ਨਹੀਂ, ਨੁੱ ਕ ਟਵੁੱਚੋਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੰਬ ੇਟਵੁੱਚ ਟਵੁੱਚ ਫੋਮ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਤੁੱਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਇਹ ਫੰਬਾ ਥੋੜਹਾ 
ਬੇਆਰਾਮ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਦਰਦ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈਸਿ ਰੋਕ ਟਦਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। 
Q: ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸ ਾਰਾਤਮ  (ਪੌਜ਼ੇਵਟ ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ੀ ਹੋ ੇਗਾ? 
A: ਿੈਸਿ ਦ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ) ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ COVID-19 ਤੋਂ ਐਿਂੀਜੇਨਾਂ ਦ ੇਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੁੱ ਟਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਬਹ ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਟਕ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਇਸ 
ਸਮੇਂ COVID-19 ਦੀ ਟਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਥੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਬਹ ਤ ਘੁੱਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਿੈਸਿ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕ ਗਲਤ ਹੈ (ਗਲਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਨਤੀਜਾ)। ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਿੈਸਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਦੂਟਜਆਂ ਟਵੁੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਟਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਸੰਬੰਟਿਤ ਸਿੇਿ ਜਾਂ ਿਰਰੀਿਰੀ ਦੀ ਟਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਪ ਸ਼ਿੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੇਿ ਦੇ ਟਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕਲੀਟਨਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। 
Q: ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨ ਾਰਾਤਮ  (ਨੈਗੇਵਟ ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ੀ ਹੋ ੇਗਾ? 
A: ਿੈਸਿ ਦ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਐਿਂੀਜੇਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਿੈਸਿ ਟਵੁੱਚ COVID-19 ਗਰਸਤ ਕ ੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਟਵੁੱਚ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਟਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ (ਗਲਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਿੈਸਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤ ਹਾਨੂੰ  COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਿੈਸਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਬ ਿਾਰ, ਿੰਘ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਟਵੁੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਪ ਸ਼ਿੀਕਰਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੇਿ 
ਲਈ ਸੰਬੰਟਿਤ ਸਿੇਿ ਜਾਂ ਿਰਰੀਿਰੀ ਦੀ ਟਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਟਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
Q: ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਗਆਤ ਸਿੰਭਾ ੀ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ  ੀ ਹਨ? 
A: ਸਿੰ ਭਾ ੀ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
• ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ। 
• ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਿੈਸਿ ਨਤੀਜੇ (IFU ਟਵੁੱਚ ‘ਨਤੀਜੇ ਨ ਿੰ   ੇਖਣਾ’ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੇਿੋ) । 
ਸਿੰ ਭਾ ੀ ਲਾਭਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
• ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਟਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਟਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮੁੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
• ਇਸ ਿੈਸਿ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ COVID-19 ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਟਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

Q: ਐਟਂੀਜਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ (PCR) ਟੈਸਟ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ? 
A: COVID-19 ਲਈ ਵੁੱਿ-ਵੁੱਿ ਟਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿੈਸਿ ਹਨ। PCR ਿੈਸਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਿਂੀਜਨ ਿੈਸਿ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ SARS-CoV-

2 ਐਿਂੀਜਨ ਰੈਟਪਡ ਿੈਸਿ (ਸਵੈ-ਿੈਸਟਿੰਗ) ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰੋਿੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਐਿਂੀਜਨ ਿੈਸਿ ਬਹ ਤ ਿਾਸ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਣੂ ਿੈਸਿਾਂ 
ਵਾਂਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਬਹ ਤ ਸਹੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਰੁੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।  
Q:  ੀ ਇਹ ਟੈਸਟ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਨ ੇਂ ਰ ਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? 
A: ACON ਕਲੋ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਟਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿੈਸਿ ਟਕੁੱਿਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਟਕਟਰਆਵਾਂ ਲਾਗ ੂਹਨ। 
Q:  ੀ ਟੀ ਾ ਰਨ  ਰ ਾ ਚੁਿੱ  ੇ ਲੋ  ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ਰ ਸ ਦੇ ਹਨ? 
A: ਹਾਂ, ਲੁੱ ਛਣ ਗਰਸਤ ਜਾਂ ਟਬਨਾਂ ਲੁੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਟਬਨਾਂ ਇਸ ਿੈਸਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
Q: ਮੈਨ ਿੰ  ਲੈਟੇ ਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ;  ੀ ਮੈਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ਰ ਸ ਦਾ/ਸ ਦੀ ਹਾਂ? 
A: ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਟਕਸੇ ਭਾਗਾਂ ਟਵੁੱਚ ਲੈਿੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਿੀ ਟਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
Q: ਮੈਂ ਗਰਭ ਤੀ ਹਾਂ;  ੀ ਮੈਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ਰ ਸ ਦੀ ਹਾਂ? 
A: ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  ਟਨਗਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿੈਸਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ ਰੁੱ ਟਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਕਈੋ ਟਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪਰਕੈਿੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
Q:  ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ  ਿੰ ਬੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ਰ ਸ ਦਾ/ਸ ਦੀ ਹਾਂ? 
A: ਨਹੀਂ, ਤ ਹਾਨੂੰ  ਟਸਰਫ ਿੈਸਿ ਟਕੁੱਿ ਟਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
Q:  ੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵ ਿੱਟ ਦੇ ਵ ਸੇ  ੀ ਵਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ  ਰਤੋਂ  ਰ ਸ ਦਾ/ਸ ਦੀ ਹਾਂ? 
A: ਨਹੀਂ, ਿੈਸਿ ਟਕੁੱਿ ਦੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਹੁੱ ਸੇ ਨੂੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਵਰਟਤਆ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਿੈਸਿ ਟਕੁੱਿ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੰਭਾਟਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
Q:  ੀ ਮੈਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਵ ਿੱ ਚ  ਿੰ ਬੇ ਨ ਿੰ  ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
A: ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਨਮੂਨੇ ਨੂੰ  ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਬ ੇਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
Q: ਮੈਨ ਿੰ  ਆਪਣੀ ਨਿੱ   ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ  ਿੰ ਬੇ ਨ ਿੰ  ਫੇਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ? 
A: ਨੁੱ ਕ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਦ ੇਦ ਆਲੇ ਫੰਬ ੇਨੂੰ  ਗੋਲ-ਗਲੋ ਘ ੰ ਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਨਮੂਨਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਸਟਕੰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਨੁੱ ਕ 
ਟਵੁੱਚੋਂ ਟਨਕਲਣ ਵਾਲਦ ੇਟਕਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ  ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਫੰਬ ੇਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਟਵੁੱਚ ਦ ਹਰਾਓ। 
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