ডিপ থ্রোট স্যালাইভা (DTS) সংগ্রহের তথ্যসূচী
DTS নমুনা যে দিন সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই দিনেই সংশ্লিষ্ট নমুনাটি সংগ্রহের জায়গাতে জমা দিতে হবে। নমুনা সংগ্রহের
জায়গাগুলির লোকেশন এবং খোলা থাকার সময় দেখার জন্য অনুগ্রহ করে https://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
সাইটে যান।
DTS নমুনা সংগ্রহের ২ ঘন্টা আগে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ, দাঁত ব্রাশ বা গার্গল করবেন না।
অনুগ্রহ করে ভালো হাওয়া-বাতাসযুক্ত জায়গায় ২ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে DTS সংগ্রহ করুন।
শিশু বা অন্যান্য চাহিদাযুক্ত ব্যক্তিদের DTS সংগ্রহ কারো সহযোগিতায় করা উচিত। যদি তারা নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে না পারে,
তবে নমুনা সংগ্রহের বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করুন।
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ল্যাবরেটরি ফর্ম ফিল-আপ
করুন। নমুনার বোতলের
ভিতরের ট্রান্সপোর্ট
মিডিয়ামটি পান করবেন না বা
ফেলে দেবেন না।

নমুনার বোতল, পেপার কাপ
ফানেল ও দুটি নমুনার ব্যাগ
একটি পরিষ্কার জায়গায় রাখুন।
ফানেলের প্রান্ত কেটে ফেলুন
। টিস্যু পেপার তৈরি করুন এবং
. খুলে
নমুনা সংগ্রহের ব্যাগটি
রাখুন যাতে পরে সহজেই
নমুনার বোতলটি ব্যাগে ভরে
ফেলতে পারেন।

সাবান ও জল দিয়ে হাত
ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে
ফেলুন। যদি
অ্যালকোহল-বেসড
হ্যান্ডরাব ব্যবহার করেন
তাহলে পুরোপুরি হাত
শুকানো অব্দি অপেক্ষা
করুন।

এবার জোরে শ্বাস নিয়ে গলার
ভিতর থেকে কফ নিয়ে আসার
জন্য ‘ক্রুনা’ এইরকম শব্দ
করুন। যথেষ্ট DTS পাবার
জন্য ৩-৫ বার এটা করুন।

মোটামুটি ৪ মিলি কফ
ফানেলের মাধ্যমে নমুনার
বোতলে ফেলুন যাতে
বোতলের গায়ে জীবাণু না
লাগে।

নমুনার বোতলের ঢাকনা
শক্ত করে লাগান যাতে
কফ বাইরে না বেরোয়।।

নমুনার বোতলের বাইরেটা
টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিন।
বোতল মোছার জন্য
অ্যালকোহলধর্মী কিছু
ব্যবহার করবেন না।

নমুনার বোতলটি প্রথম ব্যাগে
রাখুন। ভালো করে হাত ধুয়ে
নিন, তারপর ভালো করে
প্রথম ব্যাগটি সিল করুন।
বোতলের মুখ যেন উপরে
থাকে এবং কোন লিক না হয়।
ব্যাগ থেকে অতিরিক্ত বাতাস
বের করে দিন।

সম্পূর্ণ ল্যাবরেটরি ফর্ম
এবং নমুনার বোতল-সহ
প্রথম নমুনার ব্যাগটি দ্বিতীয়
ব্যাগে ভরুন। তারপর সাবান ও
জল দিয়ে হাত ভালো করে
ধুয়ে নিন।
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নমুনা সংগ্রহ

For more information on fighting the virus:

www.coronavirus.gov.hk

衞生防護中心Facebook專頁

Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection
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