دستورالعمل نمونه گيري و ارسال نمونه

ـــري
ديــــفـــت
- 1آهادُ سازي هقذهات كار
-2رٍش ًوًَِ گيري
-3طريقِ اًتقال ًوًَِ ّا در هحيط تراًسپَرت
-4تْيِ الم هستقين از ًوًَِ ّا
-5ارسال ًوًَِ ّا
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هقذهِ :
ديفسشي يك ػفًَر حاد اسر كِ زَسظ كشيٌِ تاكسشيَم ديفسشيِ ايجاد هي ضَد .ضايؼِ اٍليِ اغلة دس حلق يا ًاصٍفاسًكس
ايجاد هي ضَد ٍ تا حضَس يك غطاء كارب خاكسسشي زا ضيشي سًگ (ٍ گاّي سياُ) ٍ اًسطاس آى دس سغح لَصُ ّا ٍ حلق هطخع
هي گشدد .دس ٌّگام سضذ اسگاًيضم ٍ زكثيش آى دس هحل ضايؼِ  ,يك زَكسيي قَي زَليذ هي ضَد كِ اص عشيق خَى خخص ضذُ ٍ
تِ تافسْاي ديگش هي سٍد ٍ ايجاد ضايؼاذ ّوَساطيك ٍ ًكشٍزيك دس اسگاًْاي هخسلف هي ًوايذّ .ش دٍ فشم سن صا ٍ تذٍى سن اص
كَسيٌِ تاكسشيَم ديفسشيِ ايجاد تيواسي هي كٌٌذ ٍلي گًَِ ّاي زَليذ كٌٌذُ زَكسيي ػالئن سيسسويك ًيض ايجاد كشد ٍ تيواسي
ضذيذ ٍ كطٌذُ هي دٌّذ .اًسقال اص عشيق سيسسن زٌفسي ٍ زَسظ قغشاذ زٌفسي فشد آلَدُ غَسذ هي گيشد .تؼذ اص زواس تا
ػاهل ػفًَي  ,دٍسُ اًكَتاسيَى تيواسي  1-7سٍص اسر ٍ خس اص اسسقشاس تاكسشي دس حلق ٍ زَليذ زَكسيي ٍ جزب آى تِ اسگاًْاي
هخسلف قلة  ,سيسسن ػػثي ٍ كليِ ّا دسگيش خَاٌّذ ضذ .تْويي دليل زطخيع توَقغ ديفسشي ٍ دسهاى تا آًسي زَكسيي
تْوشاُ آًسي تيَزيكْاي هٌاسة تْسشيي ساُ كوك تِ تيواس اسر .تؼالٍُ گضاسش تِ هَقغ اص هَاسد هثثر ديفسشي تِ اداسُ هثاسصُ تا
تيواسيْا تِ هٌظَس تكاسگيشي سٍضْاي خيطگيشي هٌاسة ٍ دسهاى خشٍفيالكسي دس هٌاعق آلَدُ تسياس هفيذ ٍ هؤثش اسر.

 )Iآهادُ سازي هقذهات كار:
 - 1آهادُ ًوَدى تيواس ٍ غحثر تا اٍ دس هَسد ّوكاسي دس صهيٌِ ًوًَِ گيشي هٌاسة زا ًسيجِ تْسشي تذسر آيذ.
 - 2كاهل كشدى خشسص ًاهِ هشتَط تِ ّش تيواس
 - 3دسسكص ٍ هاسك ٍ تشچسة كَچك جْر ًوًَِ گيشي
 - 4سَاب اسسشيل جْر ًوًَِ گيشي هَسد اسسفادُ قشاس گيشد.
 - 5اسسفادُ اص آتسالًگ چَتي اسسشيل تشاي خاييي ًگِ داضسي صتاى دس حيي ًوًَِ گيشي الضاهي اسر.
 - 6اص هحيظ  Amiesتؼٌَاى زشاًسدَسذ اسسفادُ هي ضَد ٍ چٌاًچِ ايي هحيظ قثل اص اسسفادُ تػَسذ دستسسِ تواًذ زا
هذذ  2هاُ قاتل ًگْذاسي دس يخچال اسر.
 - 7الم هيكشٍسكح زويض ٍ ًَ جْر زْيِ اسويش ٍ جؼثِ كَچك هخػَظ الم جْر اسسال آى
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رٍش ًوًَِ گيري :
ٍسايل الزم :
 - 1سَاب اسسشيل  6ػذد
 - 2آتسالًگ اسسشيل  1-2ػذد
 - 3دسسكص ٍ هاسك
 3 - 4ػذد هحيظ زشاًسدَسذ ديفسشي )(Amies
 - 5الم  6ػذد
هَضع ًوًَِ ترداري :
 - 1لَصُ ّاي حلقي ٍ اعشاف آًْا
 - 2اًسْاي تيٌي

 .IIطريقِ ًوًَِ ترداري :
الفً -وًَِ گيري از حلق :
يك ًوًَِ اص اگضٍداي جشاحاذ ٍ دس غَسذ ٍجَد غطاء سفيذ سًگ يك ًوًَِ ّن اص آى غطاء تايذ گشفسِ ضَد.
 .1اتسذا تا آتسالًگ اسسشيل صتاى تيواس سا كاهال تِ خاييي فطاس دادُ ٍ اص اٍ خَاسسِ هي ضَد كِ حذاكثش ّوكاسي سا تٌوايذ.
 .2دٍ سَاج سا تػَسذ چسثيذُ ٍ دس كٌاس ّن دس دسر گشفسِ ٍ هحكن تِ سغح ضايؼاذ كطيذُ هي ضَد .تشاي ّش هَضغ ًوًَِ
گيشي الصم اسر دٍ سَاب گشفسِ ضَد .يؼٌي تشاي جشاحاذ  2سَاب  ،دس غَسذ ٍجَد غطاء سفيذ ياكشم سًگ

 2سَاب ٍ 2

سَاب ّن تشاي زْيِ ًوًَِ اص تيٌي ( جوؼاً  6سَاب) كِ يكي اص سَاب ّا تشاي كطيذى سٍي  2ػذد الم ٍ ديگشي تشاي تشدى تِ
داخل هحيظ زشاًسدَسذ .اتسذا الصم اسر اص غطاء سفيذ سًگ ًوًَِ گيشي ضذُ ٍ تغَسيكِ هقذاسي اص آى كٌذُ ضَد ٍ سدس تا
كٌاس صدى ايي غطاء اص جشاحاذ صيش آى تا ضذذ تَسيلِ سَاب ًوًَِ گيشي ضَد.
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طريقِ ًوًَِ گيري از حلق  :از تيوار خَاستِ هي ضَد تا دّاى خَد را تاز كٌذ ٍ تا اداي صذاي (

 )ahجْت ًوًَِ

گيري ّوكاري كٌذ .زتاى تِ آراهي تا آتسالًگ تِ پاييي راًذُ هي ضَد  ,سپس سَاب را تِ قسوت عقة فارًكس
تردُ ٍ در ًاحيِ لَزُ ّا چٌذ تار تِ عقة ٍ جلَ كطيذُ هي ضَد.

بً -وًَِ ترداري از اًتْاي تيٌي:
 .1اًسْاي تيٌي جض ء هٌاعقي اسر كِ احسوال جذاساصي تاسيل ديفسشي دس آًجا تيطسش اسر .لزا تا اسسفادُ اص يك سَاب اسسشيل
تِ ّش دٍ سَساخ تيٌي ٍاسد هي ضَين ٍ تِ اًذاصُ  2-3ساًسي هسش تِ آساهي تِ داخل فشٍ هي كٌين ٍ چٌذ لحظِ ًگِ هي داسين زا
زشضحاذ تِ آى جزب ضًَذ.
 .2يك سَاب اص ّش دٍ سَساخ تيٌي ٍ يك سَاب ّن تشاي زْيِ  1ػذد الم هسسقين تايذ گشفسِ ضَد ( جوؼاً  2ػذد سَاب اص ّش
سَساخ تيٌي ٍ  2ػذد الم اص ّش سَساخ تيٌي).

 .IIIطريقِ اًتقال ًوًَِ ّا درهحيط تراًسپَرت :
 -1سَاب اٍل اص حلق يا ّش هَضؼي ( زشضحاذ حلق ،غطاء كارب ٍ جشاحاذ صيش آى) تش سٍي هحيظ زشاًسدَسذ  Amiesفشٍ
تشدُ هي ضَد ٍ اضافِ سَاب سا ضكسسِ ٍ دسب لَلِ سا هحكن هي تٌذين .سَاب دٍم سا سٍي  2الم جْر سًگ آهيضي گشم ٍ آلثشذ
هي كطين.
 - 3سَاب تيٌي ّش دٍ عشف دس يك لَلِ  Amiesفشٍ تشدُ هي ضًَذ .هحيغْاي زشاًسدَسذ تؼذ اص ًوًَِ گيشي تايذ دس
يخچال قشاس گيشد ٍ دس حذاكثش ظشف هذذ  48ساػر اسسال گشدد .اگش اهكاى اسسال آى تػَسذ فَسي ٍجَد داسد قثل
اص  24ساػر تِ آصهايطگاُ كطَسي ديفسشي اسسال گشدد.
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 .IVتْيِ الم هستقين از ًوًَِ ّا :
.1الهْاي ًَ ٍ زويض تايذ اسسفادُ ضًَذ.
 .2سَاب حاٍي ًوًَِ سا تِ آساهي دس ٍسظ الم تطكل تيضي كَچك تا حشكر دٍساًي هي كطين زا ًوًَِ سٍي

الم هٌسقل ضَد.

(الم تايذ غليظ گشفسِ ضَد) .
.3تا چسثاًذى تش چسة تش سٍي ّش الم هطخػاذ تيواس ٍ هحل ًوًَِ گيشي سا يادداضر هي ضَد.
.4خس اص خطك ضذى الم دس َّاي آصاد ّ ،ش  6الم زْيِ ضذُ تَسيلِ حشاسذ (گزساًذى سِ تاس اص سٍي ضؼلِ چشاؽ آصهايطگاُ )
فيكس هي ضًَذ زا تشاي سًگ آهيضي آهادُ ضًَذ.

 .Vارسال ًوًَِ ّا :
.1چٌاًچِ ًوًَِ دس زْشاى گشفسِ ضذُ ٍ اهكاى اسسال آى تِ آصهايطگاُ هلي ديفسشي ٍ سياُ سشفِ دس اًسسيسَخاسسَس دس ّواى سٍص
ًوًَِ گيشي ٍجَد داسد تْسش اسر دس اسشع ٍقر  3ػذد هحيظ زشاًسدَسذ  6 ٍ Amiesػذد الم هسسقين تِ ايي هشكض فشسسادُ
ضًَذ.
 .2چٌاًچِ ًوًَِ دس ضْشسساًْا گشفسِ ضذُ اسر ٍ اهكاى اسسال آى دس ّواى سٍص ًثاضذ هحيغْاي زشاًسدَسذ حاٍي ًوًَِ سا تايذ
دس ( 4 cيخچال) قشاس داد ٍدس اسشع ٍقر (ظشف هذذ  48ساػر) تِ آدسس ريل اسسال ًوَد

ًكتِ:

ارسال ًوًَِ ّا تايذ طثق دستَرالعول آزهايطگاُ هرجع سالهت ٍ تر اساس تستِ تٌذي سِ

اليِ صَرت گيرد.
آدرس  :تْراى – اًستيتَپاستَرايراى ،تخص هيكرٍتطٌاسي ،آزهايطگاُ كطَري ديفتري زلفكس 66405535:
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