
CareStart Rapid Antigen Testing (ਕੇਅਰ-ਸਟਾਰਟ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਪਟੰਗ) (RAT)
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਧੀ ਅਤੇ ਨਤੀਪਜਆ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ਹਨਾ

ਫੰਬੇ
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਿਾਈਲ (ਕੱਢਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ)
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਿ (ਕੱਢਣ ਿਾਲਾ ਢੱਕਣ)
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜੰਤਰ

RAT ਪਕੱਟ ਪਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਮਾਸਕ
ਦਸਤਾਨੇ
Biohazard ਕੂੜਾ ਬੈਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪਿਧੀ

 1

 4

 2

 5

 3

 6

ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ
ਟੈਸਟ ਪਡਿਾਈਸ ਨੂੰ ਿੱਧਰੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਰੱਖੋ
ਿੈਕੇਟ ਪਿੱਚੋਂ ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ

ਇੱਕ ਿਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਪਿੱਚ ਉਥੇ ਤੱਕ ਫੰਬਾ ਿਾਓ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜਹਾ ਅਸਪਹਜ ਮਪਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
(ਲਗਭਗ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ)
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਸ ਪਿੱਚ ਮਾਸ ਨਾਲ 5 ਿਾਰ ਇਸ ਫੰਬੇ ਨੂੰ 
ਘੁਮਾਓ
ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੱਕ ਪਿੱਚੋਂ ਫੰਬੇ ਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ
ਉਸੇ ਫੰਬੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਿਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਪਿੱਚ ਿੀ ਇਹੀ ਪਿਧੀ 
ਦੁਹਰਾਓ

•  ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਿਾਈਲ ਤੋਂ ਸੀਲ ਨੂੰ ਪਿੱਲ ਕੇ ਲਾਹ ਪਦਓ

a) ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫੰਬੇ ਨੂੰ  ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
5 ਿਾਰ ਘੁਮਾਓ।
b) ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਘਸਾ ਕੇ ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ

•  ਬਾਇਓਹੈਜ਼ਰਡ ਕੂੜਾ ਬੈਗ ਪਿੱਚ ਇਸ ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਦਓ

ਨਾਲ ਪਦੱਤੇ ਢੱਕਣ (ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪਲੱਕ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਂਮਪਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋ
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪਮਲਾਓ

ਅੰਦਰ ਧੱਕੋ
ਪਹਲਾਓ

ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਓ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ 'ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਬਣੀ ਖੱਡ' 
ਦੇ ਉੱਿਰ ਖੜ੍ਹਿੇਂ ਰੂਿ ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਫੜੋ
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਨਚੋੜੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆ ਂ 
3 ਬੂੰਦਾਂ3 ਬੂੰਦਾ ਂਨੂੰ ਖੱਡੇ ਪਿੱਚ ਪਡੱਗਣ ਪਦਓ।
 10 ਪਮੰਟ 10 ਪਮੰਟ ਬਾਅਦ ਨਤੀਪਜਆ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਿਆਪਖਆ ਕਰੋ

ਇਸ ਿਰਚੇ ਦੇ ਪਿਿਲੇ ਪਹੱਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ 
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ
ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਣੀ ਟੈਸਟ 
ਪਕੱਟ ਦਾ ਪਨਿਟਾਨ ਕਰੋ
ਇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ

ਨੋਟ: ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਪਜਆ ਂਨੂੰ 15 ਪਮੰਟਾ ਂਬਾਅਦ ਿਪੜ੍ਹਆ 
ਅਤੇ ਪਿਆਪਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਟਾਈਮਰ (ਸਮਾ ਂਦੇਖਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
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CareStart Rapid Antigen Testing (ਕੇਅਰ-ਸਟਾਰਟ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਪਟੰਗ) (RAT)
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਧੀ ਅਤੇ ਨਤੀਪਜਆ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ਹਨਾ

ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਿਆਪਖਆ ਕਰਨੀ

ਲਾਲ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਿਸਾਿ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ 
ਿਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਚੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਐਕਸ਼ਨ
 1. ਨੈਗੇਪਟਿ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਲਾਗ ਿਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਿਕ ਟੈਸਨਟੰਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  
 2. ਿੌਜ਼ੇਪਟਿ ਟੈਸਟ - ਸਥਾਿਕ ਟੈਸਨਟੰਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 3. ਅਿੈਧ ਟੈਸਟ - ਸਥਾਿਕ ਟੈਸਨਟੰਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਸੇ ਿਮੂਿੇ ਜਾ ਂਿਵੇਂ ਿਮੂਿੇ ਿਾਲ ਿਵੀਂ ਨਕੱਟ ਿਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।  

ਟੈਸਟ ਪਕੱਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਨਿਟਾਰਾ
ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਸਮਾਿ ਨੂੰ ਬਾਇਓਹੈਜ਼ਰਡ ਨਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਦੂਨਜਆ ਂਨਵੱਚ ਸੰਚਾਨਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ
ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਾਇਓਹੈਜ਼ਰਡ ਕੂੜਾ ਬੈਗ ਨਵੱਚ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਸਾਝਂਾ ਿਾ ਕਰੋ
ਟੈਸਨਟੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਿ ਕੂੜੇਦਾਿ ਨਵੱਚ ਿਾ ਸੁੱਟੋ
ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਿਾ ਲਓ
ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਪਆ ਿਾ ਛੱਡੋ

ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ
ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਸ ਨਦਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਲਈ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਾ ਂਪੌਜ਼ੇਨਟਵ ਿਤੀਜੇ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਨੈਗੇਪਟਿ (ਨਹੀਂ ਹੈ) ਿੌਜ਼ੇਪਟਿ (ਹਾ ਂਹੈ) ਅਿੈਧ


