
 
 

 

    ا اصولرہنم ليے كے لےوا کرنے ٹیسٹ-خود ساتھ کےسواب  ميںناک 

 

  ہے؟ ہوتا ٹیسٹ کرنا کیا-ساتھ خود كےسواب  میںناک 

 خود کرتے ہيں۔ميں خود ٹيسٹ کرنا ايک ايسا ٹيسٹ ہے جسے آپ اپنی ناک 

 آپ کو آيا  کہ ہے ہوتا معلوم سے ٹيسٹ اسCOVID-19  ۔نہيںيا  گيا ہے ہوالحق 

 کرنا چاہئے: ہفتے ميں ايک يا دو بار۔ آپ کو يہ ٹيسٹ اکثر 

 اس ٹيسٹ کو استعمال کرنے کيلئے آپ کو الزماً:

 بخار یا سر درد جیسی کوئی عالمات نہیں ہونی چاہئیں۔ 

 COVID-19 ۔ںے ہولم ن ےسکسی فرد  متاثره سے 

، تو آپ ہو ملےکسی فرد سے  متاثره سے COVID-19ہيں، يا آپ  موجودعالمات  يہ ميںاگر آپ 
 ٹيسٹ، يا فارميسی ميں فوری اينٹيجن ٹيسٹ کرانا چاہئيے۔ PCRکو الزماً ليبارٹری 

 

  کے ساتھ خود ٹیسٹ کیسے کریں سواب میںناک  پنےا

 :1مرحلہ 

  الکوحل والے جيل سے سينيٹائز اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوئيں، يا انہيں ہائيڈرو

 کريں۔

 تمام حصوں کو ڈبے سے باہر نکال ليں اور انہيں ايک ہموار، صاف ستھری سطح پر رکھيں۔ 

 :2مرحلہ 

 داخل کریں۔ تک گہرائیمیٹر سینٹی  3سے  2 میں اکایک ن کو سواب 

 ۔ئیںجالے  ميںافقی حالت اوپر کی طرف  گی سےآہستکو  سواب 

 یں۔جائجب آپ ہلکی سی مزاحمت محسوس کریں تو روک 

 کو اپنی ناک میں گھمائیں۔سواب پ 

 :3مرحلہ 

 :یںہنا چااب آپ کو کارٹریج سے اپنے نتائج حاصل کر

 يں، ايک کيرل يندو رنگC  پر اور دوسریT پر: ٹيسٹ مثبت ہے 

 صرف کيرل ينرنگ ايکC ٹيسٹ منفی ہےپر : 

  ۔نا چاہئےہراونہيں: ٹيسٹ کو الزماً د کيرل ينرنگکوئی 
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  :4مرحلہ 

  ليں۔دھو کو ںويں اور اپنے ہاتھلاسے باندھ  کرميں ڈال  کی تھيلی ےکچرسب چيزوں کو 
 
 

    چاہئےتا ہے تو آپ کو کیا کرنا آ        اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت

 ( کے ساتھ مفتCarte Vitale) ٹیسٹ کرائیں، جو آپ کے کارٹ ویٹیل PCRفوری طور پر 
 ہے تاہو

 کیلئے خود کو آئسولیٹ کریں ےبچان وکدوسروں 

  کو مطلع کريں کہ انہيں بھی خود کو آئسوليٹ کرنا چاہئے اور  تمام افرادساتھ رہنے والے

 ٹيسٹ کرانا چاہئے۔

  بھی مطلع کريں۔ انہيں ہو رہا ہکا واسطبھی آپ  ساتھ کےجس کسی 

  دنوں تک خود کو آئسوليٹ کريں۔ 10ٹيسٹ کے بعد 

 کہ کیا کرنا ہے۔ او بتائیں، اور وہ آپ کو بتائے گاپنے ڈاکٹر ک
 

 اپنی صحت کی نگرانی کريں اور ويب سائٹ سے مشوره حاصل کريں:

mesconseilscovid.fr 

 15، تو فوری طور پر ہویا سانس اکھڑ رہا  ہورہی  مشکل پیش آسانس لینے میں  اگر آپ کو
پر کال   114 افراد م اور سماعت میں مشکالت کے حاملپر کال کریں، یا سماعت سے محرو

 کریں۔

 خود آئسولیشن کی مدت کے اختتام کے بعد سات دنوں تک حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔
 

   آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے        اگر آپ کا ٹیسٹ منفی 

 حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا جاری رکھيں۔

يا تيز اينٹيجن ٹيسٹ  PCRميں، يا اگر آپ ميں عالمات ظاہر ہونے لگيں، تو  شک کی صورت
 کرائيں۔

 يںکرحاصل پر  covid-sante.gouv.fr/autotests-https://solidarites-19مزيد معلومات 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-covid-19

