
د کووي�-19 د ان�يجن
بې�ني معايناتو د

استعمال الر�وونې

Step 1: Prepare Material 1 �ام: مواد چمتو ک�ئ 
تاسو ممکن په معايناتي بسته کې د معايناتي موادو 1 سی� يا د معايناتي موادو 2 سی� ولرئ. مهرباني وک�ئ د

ترالسه شوي �ان��ي سی� پر اساس په سم ډول الندي �امونه تعقیب ک�ئ.

بسته خالصه ک�ئ، د کووي�-19 معايناتي کارټ له ک�وړې �خه

را واخلئ، خالي پيپ، مهر شوی محلول، او د معايناتو خاشه را
وباسئ. کله چې تاسو د معايناتو ترسره کولو ته چمتو شئ، د

کووی� - 19 د معايناتي کارټ �خه پاک� خالص ک�ئ.

د معايناتو لوم�ۍ برخه:
Test Set 1:

ک�وړه خالصه ک�ئ، په ک�وړه کې د کووي�-19 �یس� کارټ

را واخلئ، هغه پيپ چې ال له وړاندي له استخراجي محلول
�خه ډک شوی وي راوکاږئ. کله چې تاسو د معايناتو ترسره

کولو ته چمتو شئ، د کووی� - 19 د معايناتي کارټ �خه
پاک� خالص ک�ئ.

د معايناتي موادو 2 مجموعه:
Test Set 2:

A. د معايناتو خاشه له دې ک�وړې �خه ليرې ک�ئ، دا په ياد لرئ چې د معايناتو د
 خاشې سر ته الس مه ور وړئ. مهرباني وک�ئ د معايناتي خاشې ک�وړه درسره 

وساتئ چې وروسته مو په کارې�ي.
 

B. په نرم� سره د معايناتي خاشې
 �وله جاذبه برخه (معموال له ½ �خه تر 
¾ انچ پورې) خپلې پوزې ته دننه ک�ئ.

 
C. ل� تر ل�ه 5 �لي يې د پوزې پر دیوال په کراره کراره په دايروي شکل سره و�رخوئ . د نمونې 

را�ولولو لپاره ل�ترل�ه 15 ثانیې وخت ونیسئ او �ان په دې ډاډه ک�ئ چې د معايناتو په خاشه کې مو 
د پوزي اوبه را�ولې شوي دي. د معايناتو له همدې خاشې �خه په استفاده د پوزي له بلې برخې �خه د نمونې را�ولولو لپاره

همدا ک�نالره تکرار ک�ئ. ډاډ ترالسه ک�ئ چې د پوزې دواړې س�مې د معايناتو په همدې يوه خاشه باندې برس ک�ئ.

2Step 2: Collect Sample �ام: نمونه را �وله ک�ئ 

Step 3: Process Sample
الخطوة الثالثة: باشر بالعينة

A. پيپ په عمودي ډول پر مېز ک�ې�دئ او د پيپ خالصولو لپاره
لوی نارنجي کیپ تاو ک�ئ.

 
B. د معايناتو خاشه پيپ ته دننه ک�ئ، د پيپ الندن� برخه د
معايناتي خاشې په واسطه ومو�ئ او ل�ترل�ه 15 �له یې سره

و�وروئ.

 

C. د پيپ دواړه اړخونه ک�ېکاږئ تر �و د معايناتو له خاشې
�خه د امکان ترحده ډېر مايع راوو�ي او بيا خاشه ليرې ک�ئ.

 
D. نارنجي لوی کیپ بیرته وپیچئ، د معايناتو خاشه بیرته
ک�وړه کې واچوئ. معايناتي خاشه او بسته په خوندي ډول

تصفیه ک�ئ.

 

ABCD

Pashto



د معايناتو تر بشپ�یدو وروسته، د کي� �ول مواد
د خ�لو په سطلې واچوئ
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د پيپ د کوچني سپین سرپوښ د خالصولو لپاره هغه تاو ک�ئ. د نمونې 3 �ا�کي د
کووي�-19 معايناتي کارټ د نمونې �وکې ته اضافه ک�ئ. کوچنی سپين سرپوښ بېرته وت�ئ.

Step 4: Add Sample
4 �ام: نمونه اضافه ک�ئ

5 �ام: 15 دقیقې انتظار وک�ئ 
Step 5: Wait 15 minutes 

وروسته له دې چې د معايناتو لپاره نمونه د سيمپل �وک�

"Start Timer" ته ورسې�ي، سمالسي په اپلیکیشن کې د
ت�� په کلیک کولو سره وخت قيد ک�ئ. پایله به په 15

دقیقو کې چمتو شي.

6 �ام: پایله و�ورئ 
Step 6: Read Results

پایلې باید د 30 دقیقو

�خه وروسته ونه کتل

شي (پایله په 2X غ�

سايز کې و �ودل شي).

7Step 7: Test Result Explanation �ام: د معايناتو د پایلې توضیحات

مثبته پایله:
په مثبته پایله کې باید پرC (رو�انه ارغواني) کر�ه اوT باندې

(توره ارغواني ) دواړه کر�ې وي. مثبته پایله په دې معنی ده چې
د کووي�-19 وایرس کشف شوی او ياد شخص د کووي�-19

معاينات مثبت دي.

 
 هغه کسان چې معاينات يې مثبت وي باید �ان جال ک�ي او د
خپل ډاک�ر یا روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي �خه د پاملرنې او

روغتيايي تعقیب غو�تنه وک�ي �که کېدای شي د اضافه

معايناتو او د عامې روغتیا د راپور ورکولو ته اړتيا پيدا شي. 

منفي پایله:

د منفي پایلې په صورت کې به یوازې پر C (رو�انه ارغواني) کر�ه وي. 
 

منفي پایله په دې معنی ده چې د کووي�-19 وایرس ان�يجنونه نه دي موندل شوي او

داسې �ومان دی چې دا شخص کووي�-19 نه لري.

 مهرباني وک�ئ په یاد ولرئ چې په منفي پایله کې د کووي�-19 احتمال نه ردې�ي 

 د معايناتو د منفي پایلې په صورت کې: �ول �ولنیز وا�ن تعقیب ک�ئ، سپار�تنې عملي ک�ئ او محافظتي تدابیر
ونیسئ. که په وايرس د کک�ېدو شک دوام ومومي او/ یا ستاسو لوم�ني معاينات منفي وي، د 1-2 ور�و وروسته بيا

معاينات وک�ئ او د خپل روغتیايي پاملرنې د چمتو کوونکي یا د کووي�-19 د سيمه ايز مرکز سره مشوره وک�ئ.

 

8Step 8: Dispose of Test Kit �ام: د معايناتو کي� ليرې ک�ئ
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