
Coronavirus (COVID-19) evde test
talimatlan

Bogaz ve burundan numune almak i^in ayni test gubugunu
kullanin.

Coronavirus (COVID-19) ev testi kitinde §unlarbulunmaktadir:
• Kapakli tupte test ^ubugu
• Dil bastincisi
• Numuneyi saklamak igin torba

Hazirlani?)
• Ellerinizi yikayin veya sterilize edin
• Tupu adiniz, dogum tarihiniz, cinsiyetiniz, testin yapildigi saat ve tarihi ve ornegin alindigi yer (bogaz ve burun)

ile etiketleyin.

Numunenin bogazdan alini§i
1. lyinde ekuvyon ve tup bulunan paketi ayin.

Sade olan ucundan tutarak ekuvyonu paketten (;ikann.2,

3.

4,

Aynanin onunde ba§inizigeriye dogru egin ve dilinizi di^an yikann.
Dil bastinciyla dilinizin arka tarafini sikica bastinn.

Agzinizin yanlanna dokunmadan, bogazinizin arkasini ve bademcik
bolgesinin her iki tarafini ekuvyonla surun. Ba§kabir yerine temas
etmeden ekuvyonu dikkatli bir^ekilde agzinizdan (ikann.
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Numunenin burundan alini§i
5. Ayni ekuvyonu burunda kullanarak ekuvyonun ucunu kulaginizina dogru

hareket ettirin. Diren? hissedene kadar veya rahat oldugunca (en az 2-3
cm) derinlemesine devam edin. Bu i§lemrahatsiz edici olabilir, ancak
aci verici olmamalidir. Eger aci veriyorsa veya 2-3 cm'den daha erken
bir direng hissediyorsaniz, o halde diger burun deligini deneyin.

6. Ekuvyonu be§kez yevirin ve 5-10 saniye Oylece tutun.

7. A^ikta olan ucunu sag sola dokundurmadan ekiivyonu (ikann.

8. Siviyi dokmeden tupu a?in. Ekuvyonu, yumu^akli ucunu once koymak
uzere sivinin igine birakin ve i§aretli yerinden ucunu kopann.

9. Sizinti olmamasini temin etmek i(in kapagi sikica (i(inde ^ubukla)
kapatin. Numunede sizinti olmasi durumunda teslim vermeyin (yeni bir
test kiti isteyin).
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Tamamlanan numunelerin paketlenmesi
10. Etiketlendirilmi^ tupunuzti (i?inde numune bulunan) verilen patoloji numune

torbasina koyun ve Ozel 'ziplock' kapagiyla kapatin.

11. Patoloji istek formundaki tum ki^isel bilgilerinizin dogru oldugundan emin
olun, sonra formu katlayin ve numune torbasi uzerindeki yan cebe

yerle^tirin.

12. Lutfen dil bastinciyi uygun bir ^ekilde atin. Onu tamamlanmi^ olan test
kitiyle birljkte iade etmeyin.

Sosyal mesafenizi korumayi unutmayin - tokala§malar,sanlmalar ve 6pii§meleryok.

lyi hijyen saglayin

Koronavirus ve nasil guvende kalacaginiz hakkinda daha fazla bilgi edinmek i;in www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
adresini zjyaret edin.

Birtercumana ihtiyaciniz varsa, 131 450'den TIS National'i arayin.

Instructions for self-colfect combined throat and nasal swab for COVID-19 - Turkish


