
 ټيسټ پروګرام ستاسو ټيسټ اغيستے کيږي. COVID-19ساوټهمپټن 

ټيسټ دپاره ستاسو توکانړي د ليبارټري ټيسټ په غرض په خاص لوخي  COVID-19په دي پروګرام کښي برخه اغستو مننه. 

 ګهنټوڼ کښي دننه د ليکلي پيغام په ذريعه درليګل کيږي.  ۴۸کښي اغيستلے کيږي. نتيجے به 

 دا کتابچه تاسوپه دي پوهوي چه تاسوبه خپل ټيسټ څنګه اخلۍ او که ستاسو نوره څه پښتنه وي نو چرته به تپوس کوئۍ.

لګيدلے وو. دانتيجه تاسو ته دامعلومات نه درکوي  ۱۹-تيجه به تاسوخبروي که چري ټيسټ اغيستو وخت کښي تاسوته کو ويډدان

 چي تاسو ته پخوا وايرس وه او که نه.منفي نتيجے دا مطلب نه دے چه په راتلونکي وخت کښي به تاسو دي نه بچ کيږې.

ويخيدو نه پس زرترزره تاسو له ټيسټ کول پکاردي.خوراک څښاک هم: متوکانړي په ذريعه ټيسټ کولو له پاره هدايات 

،غاښونو صفاکولو او مخ اينځلو نه مخکښي تاسو له خپل ټيسټ کولو پکار دي. ټيسټ نمونه اغيستلو نه پس کڅوړه په يخ ځائي 

ګهنټو کښي دننه حواله  کښي يا فريج کښي کيږدۍ.ترڅو چه تاسو حواله کولو ته تيار نه ئي. خپل ټيسټ زر تر زره يو څو

 ګهنټو کښي خو خامخا حواله کړۍ. ۲۴کړۍ.

 

سيکنډه پوري په صابون او اوبو  ۲۰خپل السونه  :۱

 وينځۍ،بيا ئې وسنډۍ او وچ ئې کړۍ.

 

ټيسټ ده پاره پورا توکانړي پيدا کولو په غرض تاسو  :۳

خيال کښي د خوراک انداز جوړ کرئي او خپلي خولې ته 

 داسي حرکت ورکړۍ لکه چه تاسو څه چوپۍ.

  

خپل توکانړي د خولي نه يوه صفا کاشوغه کښي  :۵

ملي  ۲واچوۍ.  مونږ ته ده نيمي کاشوغي برابر)تقريباً 

د پاره پکاردي. که چري دي  ليټره( توکانړي ددي ټيسټ

توکانړي کښي وينه يا خوراک شامل وي نو يوه بله نمونه 

 واخلۍ.

 

 د لوخي سرخالص کړئ :۲

. د هر ټيسټ دپاره به تاسو ته د يو لوخي حواله کولو 

 ضرورت وي.

 

خپل سرمخښي طرف ته ټيټ کړۍ چه ستاسو توکانړي  :۴

 خولي سر ته راشي.

 

 ړي کاشوغي نه لوخي ته واړوۍ. په احتياط سره توکان :۶

 



 

لوخي سر تاو کړۍ او کلک ئې په لوخي باندي  :۷

 کيږدۍ.دا يقين وساتۍ چه سر په لوخي سم ورشي.

 

 

د لوخي دننه حصه صفا کڅوړي سره جذب کيدو واال  :۹

موادو په يوټکړي باندي بند کړۍ. مهرباني وکړئ مواد د 

 لوخي چاپيره مه لګوئې. 

 

لوخې واال کڅوړا يو بل کڅوړا کښي کيږدۍ او  :۱۱

محفوظ طريقه سره داسي بند کرۍ چه لګه غندي هوا دننه 

 پاتي شي.

 

دخپل نمونے واال لوخي باندي لګيدلي ليبلو نه يو په  :۸

وږدوالي کښي لوخي باندي ولګوئې. که چري د مخکښي نه 

په لوخي باندي ليبل لګيدلي وي نو هغي په دي دپاڅه 

 ئۍ.ولګو

 

سيکنډه  ۲۰خپل السونه او کاشوغه په صابون او اوبو  :۱۰

 پوري وينځئ.بيا ئي وسنډئي او وچ ئي کړئ.

 

خپل ابي رنګ بهر واال کڅوړي ليبل د دي کڅوړي  :۱۲

 بهر طرف ته ولګوئي.

 www.southampton.gov.uk/covid-19testingمهم: مهرباني وکړئې او دا وګورئې:

ټيسټ پروګرام په اړه نور معلومات تر السه  نور تالش کړئي:

  www.southampton.gov.uk/covid19testingکړئې،وګورئ:

 ۲۸۲که چري ستاسو ده ټيسټ په اړه څه پخښتنه وي نو ساوتهمپټن ښارخدمات مرکز ډلي څه په   مونږ سره رابطه وکړئي:

د ګل نه تر جمعي ورځي پوري ربط وکړئې. يادا  بجو پوري ۱۷:۰۰بجو نه تر  ۸:۳۰باندي  ۰۸۰۸ ۱۹۶۲

 او خدمات ډلي سره په ويب چيټ خبري وکړئي.  www.southampton.gov.uk/covid-19testingوګورئي:

 ۹۹۹ده ناڅاپي طبي مدد دپاره ډائل کړئ: www/111.nhs.uk/covid-19که چري تاسوطبي مرسته پکار وي نو وګورئي:

خورونه ورو کولو شو.قومي صحت حفاظت وکړئ او ژوندي بچ ۱۹-شو نو کوويډ دبرخي اغيستو مننه. مونږ يو

 www.southampton.gov.uk/coronavirusکړئ.


