FARSI

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺳت ﺧﺎﻧﮕﯽ

Abbott’s BinaxNOW™ COVID-19 Ag
)ﻏﯾر از دﻓﺗر ﺑﮭداﺷت(
اﯾن ﺗﺳت ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو ) (FDAﺑﺎ ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ) (EUAﺑرای داﻧش آﻣوزان  ۴ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﺟﺎز ﺷده
اﺳت.
اﯾن ﺗﺳت ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از راه دور ﺗﮑﻣﯾل ﺷود .اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه )ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
 ،ﺗﻠﻔن و ﻏﯾره( از طرﯾﻖ وب ﺳﺎﯾت  eMedوﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
وﯾدﯾو راھﻧﻣﺎی ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ﺗﺳت
ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده:
• ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻص  eMedراھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﺷده اﯾد  ،ﮐﯾت )ﺑﺳﺗﮫ( ﺗﺳت را ﺑﺎز ﻧﮑﻧﯾد
• ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  eMedوﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
• ﺑرای ﺷروع ﺗﺳت  eMedﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ  NAVICAوارد ﺷوﯾد
• روی  start testﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
• ﻓﮭرﺳت ﻣوارد ﻻزم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد
• ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص وﺻل ﺧواھﯾد ﺷد
• ﮐﯾت )ﺑﺳﺗﮫ( ﺗﺳت را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
• ﮐﺎرت ﺗﺳت را ﻧﺷﺎن دھﯾد و ﮐد  QRرا اﺳﮑن ﮐﻧﯾد
• ﮐﺎرت ﺗﺳت را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﻣﺗﺧﺻص ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣراﺣل اﻧﺟﺎم ﺗﺳت را ﺑﺑﯾﻧد
• درب ﻗطره ﭼﮑﺎن را ﺑردارﯾد
•  ۶ﻗطره از ﻗطره ﭼﮑﺎن در داﺧل ﺳوراخ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﭼﮑﺎﻧﯾد
• ﺑﺳﺗﮫ ﺣﺎوی ﮔوش ﭘﺎک ﮐن را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و آﻧرا از داﺧل ﺑﺳﺗﮫ ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد
• ﻗﺳﻣت ﭘﻧﺑﮫ ای ﺳر ﮔوش ﭘﺎک ﮐن را در ﺳوراخ ﺑﯾﻧﯽ وارد ﮐﻧﯾد
• ﮔوش ﭘﺎک ﮐن را  ۵ﺑﺎر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭼرﺧﭼﯽ و داﯾره وار داﺧل ﺳوراخ ﺑﯾﻧﯽ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد
• اﯾن ﮐﺎر را در داﺧل ﺳوراخ دﯾﮕر ﺑﯾﻧﯽ ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد
• ﮔوش ﭘﺎک ﮐن را در داﺧل ﺳوراخ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﮐﺎرت ﻗرار دھﯾد و ﺑﮫ طرف ﺑﺎﻻ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺳر آن از داﺧل ﺳوراخ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﯾده ﺷود
• ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن در داﺧل ﺳوراخ ﻗرار دارد  ۳ﺑﺎر آﻧرا در ﺟﮭت ﭼرﺧش ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد
• ﺑرﭼﺳﺑﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت راﺳت ﮐﺎرت ﻗرار دارد را ﺑردارﯾد
• ﮐﺎرت ﺗﺳت را ﺑﺑﻧدﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت
•  ۱۵دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد
• ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ﯾﮏ ﮐﭘﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد
اﮔر ﺗﺳت داﻧش آﻣوز ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .ﺑرای درﯾﺎﻓت دﺳﺗور ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود اطﻼع دھﯾد .داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد  ۱۹ﺷده اﻧد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔردﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ:
•
•
•

ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ روز ) (۵از اوﻟﯾن ﻋﻼﺋم داﻧش آﻣوز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
داﻧش آﻣوز ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از دارو ﺗب ﺑُر ،ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﻋﻼﺋم داﻧش آﻣوز در ﺣﺎل ﺑﮭﺑود ﺑﺎﺷد
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