
أخذ عينة مسحة

البس قفازاتك، أو استخدم مطهر اليد لتنظيف يديك. قم بذلك حتى ال تلوث مجموعة االختبار 1
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مسحة، داخل غالف 
مختوم

قارورة بالستيكية، تحتوي على 
كمية صغيرة من السائل. يجب أن 

يبقى السائل في القارورة.

بطاقة استالم االختبار أو 
بطاقة تسجيل االختبار

كيس الخطر 
البيولوجي وله ختم 

فضي

قفازات يمكن 
التخلص منها

مطهر اليد

حقيبة شفافة ذات قفل 
سحاب

قطعة ماصة بيضاء

الدليل - خطوة بخطوة

انظر داخل فمك، لتحدد موقع  اللوزتين في الجزء 
الخلفي من الحلق. يمكنك استخدام المرآة للمساعدة.

اللوزتان أو موقعهما السابق )إذا كانت قد تمت 
إزالتهما( هو المكان الذي سوف تأخذ منه مسحة 

العينة الخاصة بك.

قم بالتمخط بلطف في منديل ورقي.
قم برمي المنديل الورقي  في صندوق المهمالت 

الطبية المرسل لك.

هذه الخطوة مصممة بحيث يمكنك التخلص من 
المخاط الزائد

افتح الحزمة وأَخِرج أداة المسحة بلطف. سوف 
تستخدمها للحلق واألنف على حد سواء.

هام
ال تلمس اللسان، األسنان، الخدين، اللثة، أو أي أسطح أخرى بالطرف المغطى بالنسيج من أداة المسح.

الن المسحة ستكون غير صالحة إذا تمت مالمسة  هذه األجزاء، وسوف تحتاج إلى الحصول على 
مسحة جديدة. إذا حدث ذلك اطلب المساعدة من أحد الموظفين.

استخدم نفس المسحة للوزتين واألنف.

قد يسبب هذا بحة في الصوت وعدم الراحة البسيطة، ولكن ليس من المفروض أن يسبب وجعاً أو 
ضرراً.

ضع نفس طرف أداة المسحة بلطف في فتحة واحدة 
من أنفك حتى تشعر بمقاومة طفيفة )حوالي 2.5 

سم داخل أنفك(.
قم بتدوير المسحة لمدة 15-10 ثانية ثم أخِرجها 

ببطء. 

تحتاج فقط إلى عينة واحدة من أنف. إذا كان عندك 
ثقب في جهٍة من األنف )لوضع زينة األنف( 

استخدم الفتحة األخرى.

هام
 قد تشعر بعدم االرتياح في حلقك. ال تُدخل أداة المسحة أعمق إذا كنت تشعر 

بمقاومة قوية أو ألم.

إذا كان هناك دم أو قيء على عينة المسحة، يرجى تنبيه أحد الموظفين.

وأنت تمسك الجزء الخاص بأخذ المسحة في 
يدك، افتح فمك واسعاً وافرك طرف أداة المسح 
المغطى بالنسيج على كل من اللوزتين )أو حيث 
كان مكانهما في حال تم استئصالهما( في الجزء 

الخلفي من الحلق، لمدة 10 ثوان )استخدام مرآة 
لمساعدتك على القيام بذلك(

أخِرج عصا أداة المسحة بعناية من الجزء الخلفي 
من الحلق

 10
ثوان.

إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل مع مجموعة االختبار هذه، 
يرجى تنبيه أحد الموظفين.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

 10-15
ثوان.

أو

تحقق من محتويات مجموعة االختبار المرسلة إليك. 2
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مجموعة أدوات االختبار الخاصة بك
دليلك - خطوة بخطوة

تأكد من االغالق بشكل آمن بحيث ال يمكن 
تسرب السائل. قد تحتاج إلى الضغط لوضع 

الغطاء جيداً.

هام

تأكد من أن الطرَف المغطى بالنسيج هو الذي يواجه 
األسفل عندما تقوم بوضعه في القارورة. اخلع نهاية 

الطرف اآلخر من أداة المسح، بحيث تتناسب مع 
الطول داخل القارورة دون االنحناء.

أغِلق القارورة بالغطاء بشكل آمن .

أ- أوالً ضع القطعة الماصة في الحقيبة الشفافة األصغر 
ذات القفل السحاب.

ب. ثم ضع القارورة بجانب الوسادة الماصة في نفس 
الحقيبة

ضع الكيس المقفل بالسحاب في الكيس األكبر 
المخصص للخطر الحيوي.

قم بتسجيل مجموعة االختبار الخاصة بك
إذا كنت قد تلقيت بطاقة تسجيل اختبار، اتبع 

اإلرشادات الموجودة على البطاقة.

إذا كنت قد تلقيت بطاقة استالم اختبار، يرجى 
التحدث إلى موظف/ مساعد اختبار.

كهجو ةيطغتب مق
تأكد من تغطية وجهك قبل تنبيه أحد الموظفين. سوف يتحقق المساعدُ من مجموعة 

االختبار الخاصة بك، وسيقول لك ما يجب عليك القيام به بعد ذلك

أنت اآلن جاهز لتسليم عينة مجموعة االختبار الخاصة بك. 
يرجى تنبيه أحد الموظفين.
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يجب أن يقوم أحد الموظفين بالتأكد من محتويات 
الكيس قبل ختمه.

ال تغلق كيس الخطر الحيوي األكبر

إذا كنت قد قمت بارتداء القفازات، يمكنك 
اآلن خلعها، ورميها في صندوق النفايات 

الطبية المرفقة. وإال، استخدم مطهر اليدين 
لتنظيف يديك.
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