
آپ کا منونہ اسی دن جمع کروایا جانا چاہیئے جس دن   •
اسے اکٹھا کیا گیا ہو۔ 

اپنے ہاتھوں کو دھونا یقینی بنائیں!  •

اس باکس کو محفوظ رکھنا یقینی بنائیں جس میں آپ   •
کی کٹ آئی ہے۔ اس کا استعامل آپ اپنے منونے کو 

واپس بھیجنے کے لیے کریں گے۔ 

براِہ کرم ہدایات کو دھیان سے پڑھیں اور مرحلہ بہ   •
مرحلہ ہدایات کی تعمیل کریں۔

اگر آپ 18 سال سے کم عمر کے ہیں اور خود اپنا   •
منونہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو براِہ کرم والدین میں سے 

کسی سے یا رسپرست سے کہیں کہ ہدایات پڑھیں اور 
کٹ کو واپس بھیجنے میں آپ کی مدد کریں۔

سویب کا نرم رسا رصف آپ کی ناک کے اندر ہی ڈاال   •
جانا چاہیئے۔ اسے کسی بھی اور چیز سے نہ چھونے 
دیں۔ اگر سویب کسی دورسی سطح سے چھو جائے، 

تو ایک نئی کٹ کی درخواست کریں۔

اس سے پہلے کہ آپ رشوع کریں:

       کیا آپ نے اپنی کٹ کو فعال کیا تھا؟

       کیا آپ نے دونوں نتھنوں سے منونہ اکٹھا کیا تھا؟

اپنی کٹ واپس لوٹانے سے پہلے کی چیک لسٹ:

مزید جاننے کے لیے color.com/sample-return پر جائیں۔

آپ کی کٹ میں شامل ہیں:

گھر پر استعامل کی ہدایات

COVID-19 خود کا سویب اکٹھا کرنے کی کٹ منکین پانی کے ساتھ

رصف نسخہ جاتی استعامل کے لیے، IVD استعامل کے لیے، رصف ہنگامی استعامل کی اجازت کے تحت استعامل کے لیے، ان افراد کے استعامل 
کے لیے جن کی عمر 18 سال اور اس سے زیادہ ہے )خود اکٹھا کرنے کے لیے(، 14 سال اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے )بالغ فرد کی 

نگرانی میں خود اکٹھا کرنے کے لیے(، یا 2 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لیے )بالغ فرد کی مدد سے اکٹھا کرنے کے لیے(

سواالت؟
 mycovidtest@color.com پر جائیں یا ہم سے support.color.com

کے ذریعے یا 6567-352 (844) پر رابطہ کریں۔

اس پروڈکٹ کو FDA کی کلیرئنس یا منظوری نہیں ملی ہے، لیکن اسے EUA کے تحت FDA کے ذریعے ہنگامی 
استعامل کے لیے اجازت دی گئی ہے؛

اس پروڈکٹ کی اجازت رصف گھر پر ناک کے اگلے حصے سے SARS-CoV-2 سے بننے والے نیوکلیئک ایسڈ کا پتہ 
لگانے میں مدد کے لیے سویب منونہ جمع کرنے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے دی گئی ہے، کسی دورسے وائرس یا 

پیتھوجینز کے لیے نہیں؛ اور،

اس پروڈکٹ کے ہنگامی استعامل کی اجازت رصف اس اعالن کی مدت کے لیے ہے کہ فیڈرل فوڈ، ڈرگ اینڈ کاسمیٹک 
ایکٹ U.S.C. §360bbb-3(b)(1) 21، کے سیکشن (1)(b)564 کے تحت طبی آالت کے ہنگامی استعامل کی 

اجازت کو جواز فراہم کرنے والے حاالت موجود ہیں، ماسوائے اس کے کہ اعالن جلد ختم کر دیا جائے یا اجازت جلد 
منسوخ کر دی جائے۔
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جاذب پیڈ کے ساتھ 

حیاتیاتی خطرے واال بیگ

ہدایات

برائے استعامل

COVID-19 خود کا سویب اکٹھا کرنے کی کٹ منکین پانی کے ساتھ



1

اپنی کٹ کو color.com/covid/activate پر 
 آن الئن فعال کریں۔

آپ کو اپنے منفرد بار کوڈ کی رضورت ہو گی، جو آپ کو 
اپنی کلیکشن ٹیوب پر ملے گا۔

2

اپنا منونہ اکٹھا کرنے سے پہلے، اپنے ہاتھوں کو 

اچھی طرح 20 سیکنڈز تک دھوئیں اور اچھی 

طرح خشک کریں۔

حیاتیاتی خطرے والے بیگ کو شپنگ 
باکس میں رکھیں۔

شپنگ باکس کو سیل بند کریں۔

10

نوٹ: اسی باکس کا استعامل کریں جس میں آپ کی 
کٹ آئی ہے۔  نوٹ: کلیکشن ٹیوب کو بند کرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں کو 

20 سیکنڈز تک اچھی طرح دھوئیں اور اچھی طرح 
خشک کریں۔ 

سویب پیکیج کھولیں۔
سویب پیکیج کے ہینڈل والے حصے سے رشوع کرتے 

ہوئے، کاغذی بیکنگ کو اتار دیں۔ سویب کو ہینڈل 
سے پکڑ کر پیکیجنگ سے باہر نکالیں۔

334

نوٹ: نرم رسے کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوئیں 
یا اسے کسی سطح پر نہ رکھیں۔

نوٹ: آپ ٹیوب کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے 
کسی جار یا گالس میں رکھ سکتے ہیں۔

انتباہ: اگر کٹ کو فعال نہ کیا گیا ہو تو آپ کے منونے 
کی جانچ نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ 18 سال سے کم 
عمر کے ہیں، تو براِہ کرم والد/والدہ یا رسپرست سے 

کہیں کہ کٹ کو واپس بھیجنے میں آپ کی مدد کریں۔

9

کلیکشن ٹیوب کو حیاتیاتی خطرے 
والے بیگ میں ڈالیں۔

جاذب پیڈ کو نہیں ہٹائیں۔ حیاتیاتی خطرے والے 
بیگ کو سیل بند کریں۔

5
سویب کے رسے کو دورسے نتھنے میں 4 بار 

گھامئیں۔
سویب کا وہی رسا استعامل کرتے ہوئے دورسے نتھنے کے لیے 

پچھلے اقدامات کو دوہرائیں۔ 

56

نوٹ: آپ ایک ہی سویب دونوں نتھنوں میں استعامل 
کریں گے۔

4
سویب کے رسے کو پہلے نتھنے میں 4 مرتبہ 

گھامئیں۔
نرم رسے کو ایک نتھنے میں داخل کریں، اتنا کہ یہ رسا مزید 
دکھائی نہ دے۔ سارے وقت اپنے نتھنے کے اندرونی حصے 
کے خالف معتدل دباؤ کا استعامل کرتے ہوئے، سویب کو کم 

از کم 4 بار بڑی دائروی حرکت دیں۔

45

نوٹ: بالغوں کے لیے 1 انچ سے کم اور نوعمر بچوں کے لیے 
1/2 انچ سے کم نتھنے میں داخل کریں۔

سویب کو کلیکشن ٹیوب میں ڈالیں۔ 

7

سویب کا نرم رسا جو آپ کی ناک کے اندر داخل 
ہوا تھا، اسے پہلے ٹیوب کے اندر جانا چاہیئے۔

8

کلیکشن ٹیوب کے ڈھکن کو مضبوطی سے 

بند کر دیں۔ 
آپ نے کام تقریباً پورا کر لیا ہے! اس بات کو یقینی بنائیں 

کہ اوپری حصہ مضبوطی سے بند ہے۔

ڈھکن کو قریب ہی رکھیں۔ڈھکن کو قریب ہی رکھیں۔

3

ڈھکن کو قریب ہی رکھیں۔ کلیکشن ٹیوب کو 
سیدھا کھڑا رکھیں، تاکہ آپ سے کوئی مائع بہہ نہ 

جائے۔ اس مائع کو نہ پیئں۔

کلیکشن ٹیوب کے ڈھکن کو گھام کر 
کھولیں۔

D- XX-XXXX- XXXX

کٹ واپس بھیجیں۔
آپ کا منونہ اسی دن واپس بھیجا جانا چاہیئے جس دن اسے اکٹھا کیا 

گیا ہو۔

12

نوٹ: اگر آپ اسی دن منونہ بھیجنے سے قارص ہوں، تو 
mycovidtest@color.com پر رابطہ کریں۔

باکس کو واپسی شپنگ میلر میں 
ڈالیں۔

واپسی شپنگ میلر کو سیل بند کر دیں۔ آپ کے 
واپسی شپنگ چارجز پہلے ہی سے ادا کر دیئے گئے 

ہیں۔

11

نوٹ: یہ پیکیجنگ مشتبہ متعدی مواد کے منونے 
 بھیجنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی ہے۔

اسے تبدیل نہ کریں۔
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