
ፈጣን የኮቪድ -19 አንቲጅን ምርመራ፡ ናሙና እንዴት እንደሚሰበሰብ
ለፈጣን የአንቲጅን ምርመራ (RATs) ናሙና ለመሰብሰብ፥ ተጠቃሚዎች በኪት ውስጥ የተገለጹትን መመሪያዎች መከተል አለባቸው።

በሔልዝ ካናዳ ከተረጋገጠው የመሰብሰብ ዜዴ አማራጭ በተጨማሪ (በኪቱ ውስጥ እንደተገለው)፥ የምርመራውን ሰንሰቲቪቲ ሊጨምር ስለሚችል ተጠቃሚዎች የእፍና አፍንጫ 
ናሙናዎችን በአንድ ላይ ማከናወንን መምረጥ ይችላሉ።

እንድን ናሙና ለመሰብሰብ የእፍና አፍንጫ ዜዴዎችን በአንድ ላይ ወይም የአፍንጫ ዜዴውን ለመጠቀም  የሚከተለው ጠቅለል ያሉ ቅደም-ተከተሎችን ያብራራል።

አፍና አፍንጫዎን ከጎረጎሩ (አፍና አፍንጫ ዜዴን በአንድ ላይ)
1. ናሙናው ከመሰብሰቡ በፊት ቢያንስ ለ30 ደቂቃዎች አይብሉ፥ አይጠጡ፥ ማስቲካ አያኝኩ፥ አያጨሱ ወይም 

ኤሌክትሮንካል ሲጃር አይጠቀሙ።

2. የፊት ሶፍት ወረቀት የሚያገኙ ከሆነ፥ ከምርመራው በፊት አፍንጫዎን ያጽዱ።

3. እጅዎን ይታጠቡና የመጎርጎሪያውን ለስላሳ ጫፍ በተቃራኒ ያለውን ሌላኛውን ጫፍ ይያዙ

4. መጎርጎሪያውን በለስላሳ ጫፉ በኩል በሁለቱ መንጋጋዎችዎ መካከልና በታችኛው ድድዎ በኩል ያስገቡና 
መጎርጎሪያውን ለጥቅት ጊዜ ያቆዩ።

5. ከዚያን፥ ለስላሳውን መጎርጎሪያ ጫፍ እስከጉሮሮዎ ድረስ አስከሚሰማዎ በምላስዎ ላይ ይቦርሹ።

 •  እንደ አማኣጭ: የውስጥ መንጋጋዎንና ምላስዎን ከመጎርጎር፥ የኋላ ጉሮሮዎንና እንጥልዎን መጎርጎርን 
መምረጥ ይችላሉ። መጎርጎሪያው የት ቦታ እንደሚቦሪሽ ለማየት እንዲረዳዎ መስታወት መጠቀም ይችላሉ።

6. ራስዎን ወዴኋላ በማንጋደድ የመጎርጎሪያውን ለስላሳ ጫፍ በቀጥታ ወዴ ኋለኛው አፍንጫዎ (ወዴ ላይበቀጥታ  
አይደለም) የሚከላከለው ግድግዳ እስከሚደርስ ድረስ አፍንጫዎ ውስጥ ያስገቡ (እስከ 2.5 cm)።  
የመጎርጎሪያው ለስላሳ ጫፍ በሙላት አፍንጫዎ ውስጥ በሙላት መግባቱን ያረጋግጡ።

7. መጎርጎሪያውን ለበርካታ ጊዜ በአፍንጫዎ ግርግዳ ላይ በማሸት አፍንጫ የሚያመነጨውን ፈሳሽ ነገር ወዴ ራሱ 
እንዲመጥ ለማድረግ ለጥቅት ሰኮንዶች እንዲቆይ ያድርጉ። 

8. መጎርጎሪያውን ከአፍንጫዎ ያውጡና ያንኑ ተመሳሳይ መጎርጎሪያ በመጠቀም፥ ለሌላኛው አፍንጫ ይድገሙ።

9. የኪት መመሪያዎችን በመከተል መጎርጎሪያውን ወዲያውኑ የምርመራ ቲዩብ ውስጥ ያስቀምጡ።

አፍንጫዎን ብቻ የሚጎረጉሩ ከሆነ (የአፍንጫ ዜዴ)
1. የፊት ሶፍት ወረቀት የሚያገኙ ከሆነ፥ ከምርመራው በፊት አፍንጫዎን ያጽዱ።
2. እጅዎን ይታጠቡና የመጎርጎሪያውን ለስላሳ ጫፍ በተቃራኒ ያለውን ሌላኛውን ጫፍ ይያዙ
3. ራስዎን ወዴኋላ በማንጋደድ የመጎርጎሪያውን ለስላሳ ጫፍ በቀጥታ ወዴ ኋለኛው አፍንጫዎ (ወዴ ላይበቀጥታ  

አይደለም) የሚከላከለው ግድግዳ እስከሚደርስ ድረስ አፍንጫዎ ውስጥ ያስገቡ (እስከ 2.5 cm)። 
የመጎርጎሪያው ለስላሳ ጫፍ በሙላት አፍንጫዎ ውስጥ በሙላት መግባቱን ያረጋግጡ።

4. መጎርጎሪያውን ለበርካታ ጊዜ በአፍንጫዎ ግርግዳ ላይ በማሸት አፍንጫ የሚያመነጨውን ፈሳሽ ነገር ወዴ ራሱ 
እንዲመጥ ለማድረግ ለጥቅት ሰኮንዶች እንዲቆይ ያድርጉ።

5. መጎርጎሪያውን ከአፍንጫዎ ያውጡና ያንኑ ተመሳሳይ መጎርጎሪያ በመጠቀም፥ ለሌላኛው አፍንጫ ይድገሙ።
6. የኪት መመሪያዎችን በመከተል መጎርጎሪያውን ወዲያውኑ የምርመራ ቲዩብ ውስጥ ያስቀምጡ።

በዚህ ዶክምንት ውስጥ ያለው መረጃ የአሁኑ የሆነና ከፌብሩዋሪ 9 2022 ወዲህ የሆነ ነው።
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