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به  
  خود 

فرماييد   توجه 
 به   گير   همه   بيماری   عليه   مبارزه   برای 
است   نياز   ما   همه 

 مکرر   طور   به   را   خود   که   کنانی کار   به 
 آزمايش   که   شرکتهايی   و   کنند   می   آزمايش 

 شما  شرکت   از.  کنند   می   حمايت   را   منظم 
سپاسگذاريم   امر   اين   در 



ما اين گونه از خود 
محافظت می کنيم

بعد؟ و

کسی؟  چه

ها  شرکت در تست انجام
.  کنيد محافظت خود  خانواده و دوستان همکاران، از مرتب، صورت به تست تکرار با

: است بدينگونه آزمايش

عاليم بدون
 و يروس و بودن دارا امکان  بيماری،  عاليم داشتن بدون حتی

دارد  وجود آن انتقال

بيماری  عاليم
  فردی تست با  بايد است،  دارا را بيماری عاليم که شخصی

  به آزمايش  داروخانه،  يک در يا و گيری تست مرکز در
.آورد عمل

چيز؟  چه

چگونه؟ 

تست جمعی 

بزاق دهان 
: مثال طبق ها العمل دستور اجرای

  نمک  آب محلول کردن دهان در .
 آن کردن تف  سپس و دهان داخل در ثانيه ۶٠ برای محلول چرخاندن .

  ظرف  داخل به
  آن  کردن تف و بزاق کردن جمع .
کامل  صورت به ظرف در بستن .

 ً . کنيد دنبال را تست کننده توليد دستورالعملهای لطفا

  ،  آشاميدن ،  خوردن غذا: از آزمايش از قبل ساعت يک است،  بهتر← 
. کنيد خودداری کشيدن سيگار ،  زدن مسواک

ژن  آنتی – سريع تست

حلق  و بينی از گيری نمونه
  آموزش افراد توسط گيری نمونه
. ميشود انجام شده ديده

:آزموده  کار اشخاص توسط جمعی تست
 آزمايشگاه در و شده مخلوط ها  نمونه ديگر با شما  بزاق نمونه
  نمی رديابی قابل نمونه ازطريق فردا. ميشود تحليل و تجزيه

. دنباش

متخصصين توسط ارزيابی
 مطب در(  محل در شما نمونه

 در يا و) داروخانه يا و پزشک
. ميشود ارزيابی آزمايشگاه

مثبت  جمعی

فردی  - - تست
داروخانه  يا و تست انجام مرکز در

  شخصی های  تماس از. شود رعايت همچنان  رفتاری و بهداشتی قوانين
. کنيد پرهيز

منفی مثبت 

  رفتاری و بهداشتی قوانين
. شود رعايت همچنان

ايزوله 

منفی  جمعی مثبت  منفی 

  رفتاری و بهداشتی قوانين
. شود رعايت همچنان

  رفتاری و بهداشتی قوانين
. شود رعايت همچنان

ايزوله 


