
ক�োভিড-19 কেভিড অ্োভটিজেন কেস্ট: �ীিোজে নমুনো সংগ্রহ �েো হয়

রেপিড অ্যাপটিজেন রেস্ট (RATs) -এে েন্ নমুনযা সংগ্রহ কেজে ব্বহযােকযােীজেে পকজে রে বপ ণ্িে পনজেণিশযাবপি প্রপবষ্ট আজে, েযা রমজন চিজে হজব।

রহল্থ কযানযাডযাে দ্যােযা অনুজমযাপেে (পকজে রে বপ ণ্িে পনজেণিশযাবিী প্রপবষ্ট আজে েযা অনুেযায়ী) সংগ্রজহে পবকল্পমূিক িদ্ধপে েযাডযাও ব্বহযােকযােীেযা মুখ ও নযাজকে সপমিপিে 
নমুনযাও সংগ্রহ কেজে িযাজেন কযাে্ এটি রেজস্টে সংজবেনশীিেযা বৃপদ্ধ কেজে িযাজে। 

মখু ও নযাজকে সপমিপিে িদ্ধপে অ্থবযা শুধ ুনযাজকে িদ্ধপে ব্বহযাে কজে নমনুযা সংগ্রজহে েন্ সযাধযাে্ িেজষেিগুপিে মজধ্ পনম্নপিপখে আজিযাকিযােগুপি কেযা হজয়জে। 

যভি আিনোে মখু ও নোজ�ে কসোয়োে কনওয়ো হয় (মখু ও নোজ�ে সভমিভিত িদ্ধভত)
1. নমুনযা সংগ্রজহে নূ্নেম 30 পমপনে িূজবণি খযাজবন নযা, িযান কেজবন নযা, পচজবযাজবন নযা, ধূমিযান কেজবন নযা অ্থবযা 

রেি কেজবন নযা।
2. আিনযাে কযাজে েপে মুজখে টিসু্ ্থযাজক েযাহজি িেীষেযাে আজে রেযাজে নযাক ঝযাডজবন।
3. হযাে ধুজয় পনন এবং শুধু রসযায়যাজবে পবিেীে পেজক ্থযাকযা নেম ডেযাে রশষ প্রযান্তটি  ধেজবন
4. েযাজিে পেেে পেক ও নীজচে মযাপডে মজধ্ নেম রসযায়যাজবে ডেযাটি প্রজবশ কেযান এবং কজয়কবযাে রসযায়যাবটি র�যােযান।
5. এেিে, আিনযাে স্যাচ্ছন্দ অনেুযায়ী েেেযা িযােজবন আিনযাে েিযাে রেেজেে পেজক পেহ্যায় নেম রসযায়যাবটি �ষনু।

 •  পবকল্পমূিক: আিনযাে েযাজিে পেেে ও েীহ্যায় রসযায়যাব রবযািযাজনযাে িপেবজেণি , আিপন েিযাে রিেজনে 
পেজক ও েপনজসিও রসযায়যাব রবযািযাজে িযাজেন। রসযায়যাবটি রকযা্থযায় রবযািযাজে হজব েযা রেখযাে েন্ আিপন 
একটি আয়নযাে সযাহযাে্ পনজে িযাজেন।

6. আিনযাে মযা্থযা রিেজনে পেজক রহপিজয় পেজয় রসযায়যাজবে ডেযাটি আিপন েেেযা সহ্ কেজে িযােজবন েে 
আিনযাে নযাজক পেেে রসযােযা রিেন  পেজক (উিজে নয়) সম্ূ ণ্িরূজি ঢুপকজয় পেন (2.5 পসএম িেণিন্ত)। নেম 
রসযায়যাজবে ডেযাটি আিনযাে নযাজকে রেেে সম্ূ ণ্িরূজি ঢুজকজে েযা পনপচিে করুন।

7. নযাজকে রেেজেে রেওয়যাজিে চযােপেজক রসযায়যাবটি একযাপধকবযাে র�যােযাজবন এবং নযাজকে পনঃসে্গুপি রশযাষ্ 
কেযাে েন্ এটি কজয়ক রসজকজডেে েন্ রেজখ রেজবন। 

8. রসযায়যাবটি আিনযাে নযাজকে রেেে র্থজক রবে কজে ওই একই রসযায়যাব আিনযাে নযাজকে অন্ ফুজেযাে রেেজে 
ঢুপকজয় একই কযাে করুন।

9. পকজেে পনজেণিশযাবপি রমজন অপবিজবে রসযায়যাবটি রেস্ট টিউবটিে রেেে েযাখুন।

শুধু যভি আিনোে নোজ�ে কসোয়োে কনওয়ো হয় (নোজ�ে িদ্ধভত)
1. আিনযাে কযাজে েপে মুজখে টিসু্ ্থযাজক েযাহজি িেীষেযাে আজে রেযাজে নযাক ঝযাডজবন।
2. হযাে ধুজয় পনন এবং শুধু রসযায়যাজবে নেম ডেযাে পবিেীে পেকটি ধজে ্থযাকুন।
3. আিনযাে মযা্থযা রিেজনে পেজক রহপিজয় পেজয় রসযায়যাজবে ডেযাটি আিপন েেেযা সহ্ কেজে িযােজবন েে 

আিনযাে নযাজক পেেে রসযােযা রিেন  পেজক (উিজে নয়) সম্ূ ণ্িরূজি ঢুপকজয় পেন (2.5 পসএম িেণিন্ত)। নেম 
রসযায়যাজবে ডেযাটি আিনযাে নযাজকে রেেে সম্ূ ণ্িরূজি ঢুজকজে েযা পনপচিে করুন।

4. নযাজকে রেেজেে রেওয়যাজিে চযােপেজক রসযায়যাবটি একযাপধকবযাে র�যােযাজবন এবং নযাজকে পনঃসে্গুপি রশযাষ্ 
কেযাে েন্ এটি কজয়ক রসজকজডেে েন্ রেজখ রেজবন।

5. রসযায়যাবটি আিনযাে নযাজকে রেেে র্থজক রবে কজে ওই একই রসযায়যাব আিনযাে নযাজকে অন্ ফুজেযাে রেেজে 
ঢুপকজয় একই কযাে করুন।

6. পকজেে পনজেণিশযাবপি রমজন অপবিজবে রসযায়যাবটি রেস্ট টিউবটিে রেেে েযাখুন।

এই নপ্থে ে্থ্ রফব্রুয়যাপে 9, 2022 অবপধ হযািনযােযাে কেযা আজে 
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