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বািড়েত স�-পরী�া
িকভােব iHealth COVID-19 স�-পরী�া বয্বহার করেবন

ধাপ 1: আপনার উপকরণ 
পর্স্তুত কর�ন
আপনার পরী�া এর সােথ আসেব:

এক� COVID-19 েটস্ট কাডৰ্

েটিস্টং িলকুইড িদেয় ভরা 
এক� �উব

এক� েসায়াব

যখন আপিন পরী�ার সােথ এিগেয় যাওয়ার জনয্ 
পর্স্তুত হন, তখন COVID-19 েটস্ট কাডৰ্ 
ফেয়ল পাউচ� খুলুন

ধাপ 2: আপনার নমুনা 
সংগর্হ কর�ন

পয্ােকজ েথেক েসায়াব� সরান আপনার আঙ্�ল িদেয় েসায়ােবর ডগা স্পশৰ্ 
করেবন না পের বয্বহােরর জনয্ েসায়াব পয্ােকজ� রাখুন

আপনার নােকর িছেদর্ আেস্ত আেস্ত েসায়ােবর পুেরা ডগা (সাধারণত ½ 
েথেক ¾ ইিঞ্চ) েঢাকান। বাচ্চােদর ে�েতর্, আপিন যতদূের েসায়াব� নােকর 
িছেদর্ েঢাকােত পােরন তা এক ইিঞ্চর ¾ কম হেত পাের, এবং েসায়াব 
েঢাকােত সময় সন্তােনর মাথা ধের রাখার জনয্ আপনার িদ�তীয় বয্িক্তর 
পর্েয়াজন হেত পাের। কমপে� 5 বার এক� বৃত্েত আপনার নােকর িভতেরর 
িদেক েসায়াব বর্াশ কর�ন। দৃঢ় এবং ধীর হও - নমুনা সংগর্হ করেত কমপে� 
15 েসেকন্ড সময় িনন এবং েসায়ােবর উপর েকান অনুনািসক িনষ্কাশন সংগর্হ 
করেত ভুলেবন না। একই েসায়াব বয্বহার কের, অনয্ নাসারেন্ধর্র জনয্ 
পর্িকর্য়া� পুনরাবৃত্িত কর�ন।

আপিন যিদ আপনার েসায়াব িদেয় পযৰ্াপ্ত নমুনা সংগর্হ না কেরন তেব 
আপিন এক� ভুল পরী�ার ফলাফল েপেত পােরন

এক� েটিবেল উল্লম�ভােব �উব� আলেতা চাপুন এবং খুলেত বড় কমলা 
কয্াপ� েমাচড় িদন

�উেবর নীেচ েসায়াব �প� কমপে� 15 বার নাড�ন

েসায়াব েথেক যতটা সম্ভব নমুনা েবর করার জনয্ �উেবর পােশ েচেপ 
ধর�ন যিদ আপিন েসায়াব না েচেপন তাহেল স�কভােব পরী�া করার জনয্ 
যেথষ্ট নমুনা উপাদান নাও থাকেত পাের।

েসায়াব� সরান এবং বড় কমলা কয্াপ� আবার �উেব স্কর্ু কর�ন 
েসায়াব�েক আবার পয্ােকেজ রাখুন েফেল িদেত
িনষ্পত্িত করার জনয্ েসায়াব েক আবার পয্ােকেজ রাখুন

আপনার নমুনা এখন �উেব আেছ। আপনার নমুনা পরী�া করেত, �উেবর েছাট সাদা কয্াপ� 
েমাচড় িদেয় খুলুন। COVID-19 েটস্ট কােডৰ্র নমুনা েপােটৰ্ 3 েফঁাটা নমুনা েযাগ কর�ন। আবার 
েছাট সাদা েকপ স্কর্ু কর�ন। আপনার ফলাফল পর্স্তুত হওয়ার জনয্ 15 িমিনট অেপ�া কর�ন। 
নমুনা েপােটৰ্ আপনার নমুনা েযাগ করার পর অিবলেম� টাইমার �র� কর�ন। ফলাফল 15 িমিনেটর 
মেধয্ পর্স্তুত হেব, এবং 30 িমিনট পের েময়াদ েশষ হেব। এক� িমথয্া েনিতবাচক বা িমথয্া 
ইিতবাচক ফলাফল হেত পাের যিদ পরী�ার ফলাফল 15 িমিনেটর আেগ বা 30 িমিনট পের পড়া হয়।
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ধাপ 3: আপনার নমুনা 
পর্িকর্য়া কর�ন
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ধাপ 4: নমুনা 
েযাগ কর�ন 

For more information, go to mass.gov/COVID19selftest

ফলাফল বয্াখয্া

ইিতবাচক ফলাফল েনিতবাচক ফলাফল

মেন রাখেবন েয � লাইন� অস্পষ্ট হেত পাের। 
ইিতবাচক ফলাফল অবশয্ই এক� িস লাইন এবং এক� � 
লাইন উভয়ই েদখােব৷ ইিতবাচক ফলাফল মােন বয্িক্ত� 
COVID-19-এর জনয্ ইিতবাচক। িক করেত হেব তা 
জানেত mass.gov/COVIDselftest-এ যান। 
আপনার ইিতবাচক ফলাফল সম্পেকৰ্ আপনার 
স�াস্থয্েসবা পর্দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করা উিচত, 
িবেশষ কের যিদ আপনার এমন েকােনা স�াস্থয্গত 
অবস্থা থােক যা আপনােক COVID-19 েথেক �র�তর 
েরােগর ঝুঁিকেত েফেল।

েনিতবাচক ফলাফল �ধুমাতর্ এক� িস লাইন েদখােব। 
েনিতবাচক ফলাফেলর অথৰ্ হল বয্িক্ত� COVID-19-
এর জনয্ েনিতবাচক বেল ধের েনওয়া হেয়েছ। 
েনিতবাচক ফলাফল সম্পূণৰ্র�েপ COVID-19 বািতল 
কের না। আপনার যিদ COVID-19-এর উপসগৰ্ থােক, 
িবেশষ কের যিদ আপিন জােনন েয আপিন 
COVID-19-এ আকর্ান্ত কারও সংস্পেশৰ্ এেসেছন, 
এক� পরী�ার স্থােন পরী�া কর�ন বা 1-2 িদন পর 
পরী�া� পুনরাবৃত্িত কর�ন এবং আপনার স�াস্থয্েসবা 
পর্দানকারীর সােথ পরামশৰ্ কর�ন।

অৈবধ ফলাফল: যিদ েকান লাইন না থােক, অথবা যিদ �ধুমাতর্ এক� � লাইন থােক তেব পরী�া� 
স�কভােব কাজ কেরিন। আপনােক এক� নতুন েটস্ট িকট িদেয় পুনরায় পরী�া করেত হেব। যিদ আপনার 
নতুন ফলাফলও অকাযৰ্কর হয়, এক� পরী�ার স্থােন পরী�া কর�ন বা আপনার স�াস্থয্েসবা 
পর্দানকারীর সােথ েযাগােযাগ কর�ন। পরী�ার িকট িনষ্পত্িত কর�ন: পরী�া েশষ হওয়ার পের, িকেটর 
উপাদান�িল টর্য্ােশ েফেল িদন।

COVID-19 Test 15 িমিনট 3 েফঁাটা
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