ตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ที่กำ�ลังระบาด ด้วยวิธีการทดสอบแบบ PCR

Thailändska

วิธกี ารเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยตัวเอง
โปรดอ่านวิธกี ารจัดการทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะทำ�การเก็บตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ ในการเก็บตัวอย่าง:

4. จุม่ ไม้ป้ายลงในหลอดเก็บตัวอย่าง แล้ววนรอบๆ ในหลอดเป็ นเวลา 20
วินาทีกอ่ นทีจ่ ะทิง้ ไม้ป้ายลงในถุงขยะ หลังจากนั ้นให้หมุนปิ ดฝาหลอด
เก็บตัวอย่างให้สนิ ท
5. นำ �หลอดเก็บตัวอย่างใส่ ในถุงซิปล็อคขนาดเล็ก และปิ ดถุงให้สนิ ท
6. นำ �ถุงเล็กทีบ่ รรจุหลอดเก็บตัวอย่างนี ้ ใส่ ในถุงซิปล็อคขนาดใหญ่
และปิ ดให้สนิ ท
7. ส่งตัวอย่างไปตรวจ หากไม่สามารถส่งตรวจได้ ในทันที ให้เก็บไว้ ในตูเ้
ย็นจนกว่าจะสามารถส่งไปตรวจได้

• ถุงซิปล็อคขนาดใหญ่ทบ่ี รรจุอปุ กรณ์ ดงั นี ้:
- ไม้ป้ายสำ�หรับเก็บตัวอย่าง (swab)
- หลอดเก็บตัวอย่างทีบ่ รรจุนำ้ �เกลือเอาไว้
- ถุงซิปล็อคขนาดเล็ก พร้อมด้วยกระดาษทิชชูเ่
พือ่ ป้ องกันสิ่งส่งตรวจระหว่างการขนส่ง
• แก้วกาแฟหรือจาน
• ถุงขยะและกระดาษสำ�หรับเช็ดหนึ่ งแผ่น
ลงทะเบียนสิง่ ส่งตรวจ

1. เข้าไปที่ direktttest.se เลือก ”Registrera prov”
ทีแ่ ปลว่าลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ แล้วป้ อนหมายเลขอ้างอิงสิบหลักของ
ท่านทีเ่ ขียนอยูบ่ นฉลาก
อีกทางเลือกหนึ่ งคือ
สแกนรหัส QR ทีม่ อี ยูบ่ นหลอดเก็บตัวอย่างหรือตรงถุงซิปล็อคขนาด
เล็ก ด้วยโทรศัพท์มอื ถือของท่าน
กดตรงช่องสี่เหลีย่ มทีป่ รากฏบนหน้ าจอเพือ่ ไปตามลิงก์นั้น
2. กรอกข้อมูลของท่านและทำ�ตามขัน้ ตอนทัง้ หมด ถ้าหากท่านได้มกี าร
ตกลงกันกับนายจ้างของท่านว่าให้ท�ำ การตรวจหาเชือ้ นี ้ ให้ทา่ นใส่รหัส
่ �ำ งานของท่านด้วย (arbetsplatskod)
สถานทีท
่ า่ นลงทะเบียนด้วยแบงค์ ไอดี (BankID) การลงทะเบียน
3. หลังจากทีท
ก็เป็ นอันเสร็จสมบูรณ์
่ น้ าต่างเบราว์เซอร์ และใน direktttest.se จะปรากฏเห็น
4. กลับไปทีห
”Ditt prov är nu registrerat” ซึง่ หมายความว่าสิ่งส่งตรวจของท่านไ
ด้ถกู ลงทะเบียนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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การกำ�จัดขยะ

การเตรียมพร้อมก่อนทำ�การเก็บตัวอย่าง
นำ �หลอดเก็บตัวอย่าง และไม้ป้ายออกมา ยกเว้นกระดาษทิชชูท
่ ่ี ไม่ตอ้ งนำ �
ออกมาจากถุงซิปล็อคขนาดเล็ก
เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยตัวเอง
ใช้ดา้ นทีอ่ อ่ นนุ่ มของไม้ป้ายเก็บตัวอย่างจากใน คอ จมูก และน้ำ �ลายดังนี ้:
1. นำ �ไม้ป้ายเข้าไปในช่องปากของท่าน และเข้าไปให้ลกึ ทีส่ ุดในลำ�คอเท่
าทีจ่ ะทำ�ได้
ถูไม้ป้ายกับผนั งช่องคอเป็ นเวลาประมาณ 10 วินาที

2. จากนั ้นให้นำ�ไม้ป้ายแท่งเดิมแหย่ตรงไปในโพรงจมูกลึกประมาณสอง
สามเซนติเมตร
แล้วหมุนหรือถูประมาณ 10-20 วินาที
3. ถ่มน้ำ �ลายลงบนจานหรือในแก้วกาแฟ โดยหลีกเลีย่ งไม่ ให้มเี สมหะห
รือน้ำ �มูกปนมาด้วย จุม่ ไม้ป้ายลงในน้ำ �ลายให้เปี ยกชุม่ พอสมควร สามา
รถทิง้ เอาไว้บนจานหรือในแก้วขณะทีเ่ ปิ ดหลอดเก็บตัวอย่าง

่ �ำ จากวัสดุที่ ใช้ครัง้ เดียวแล้ว
ไม้ป้ายเก็บตัวอย่าง และแก้วกาแฟหรือจานทีท
ทิง้ จะต้องทิง้ ในถุงขยะแล้วมัดให้แน่ น
หากทำ�ทีบ่ า้ นสามารถล้างจานและแก้วได้ตามปกติ
ให้แยกทิง้ ถุงขยะเป็ นขยะในครัวเรือนทัว่ ไป คือขยะมูลฝอยทีเ่ ผาไหม้ ได้
(brännbart restavfall)
ผลการตรวจ
่ �ำ งาน
ในขณะทีร่ อผลการตรวจท่านจะต้องอยูท
่ บ่ี า้ น และไม่สามารถไปทีท
่ื ๆ ทีค่ ล้ายกัน
ไปโรงเรียน หรือสถานทีอ่ น
่ื (2 เมตร)
เมือ่ อยูข่ า้ งนอกบ้านจะต้องเว้นระยะห่างจากผูอ้ น
ห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ท่านจะต้องปฏิบตั ติ วั เพือ่ ไม่ ให้มกี ารแพร่กร
ะจายเชือ้ สู่ผอู้ น
ื่
เมือ่ ผลการตรวจเสร็จสมบูรณ์ ทา่ นจะได้รบั ข้อความทาง sms
โดยปกติภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากที่ ได้ส่งสิ่งส่งตรวจมาแล้ว แต่อาจใช้เวล
านานกว่านั ้นในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด
เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ direktttest.se ด้วยแบงค์ ไอดี เพือ่ อ่านผลตรวจ
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