कोिभड-19 *याल (थुक) परी5ण 7थलमा जाँदा के अपे5ा गन@ सBबDधी FािD7GHट
तपाई ंकोिभड-19 /याल (थक
ु ) परी6ण 8थलमा जाँदा के अपे6ा गनA ।
सबैभFदा पिहले, तपाईलें आJनो /यालको नमनु ा बझु ाउनभु Fदा 30 िमनेट अिघदेिख के ही खाने, िपउने, धSु पान गनA वा कुनै िचज चपाउने कायV नगनA कुरा सिु निWत गनVहु ोस् ।
पानी पिन निपउनहु ोस् ।
यिद तपाईसँं ग छन् भने 8माटVफोन, बीमा काडV (इFसरु े Fस काडV) र सि^य ईमेल ठे गाना िलएर आउनहु ोस् ।
यिद तपाईसँं ग 8माटVफोन छै न भने साइटमा 8यािनटाइज गaरएका ट्याbलेटहc(आइdयडहc) रािखएका हeFछन् जसलाई तपाईलें fयोग गनV सgनहु eFछ ।
यिद तपाईको
ं बीमा (इFसरु े Fस) छै न भने पिन तपाईलें िनःशjु क परी6ण गराउन सgनहु eनेछ ।
तपाईलें िबल fाk गनVहु eने छै न ।
र यिद तपाईसँं ग सि^य ईमेल ठे गाना छै न भने कमVचारीले तपाईलाई
ं गरे र तपाईको
ं नितजा बताउन सgनेछन् ।
तपाईलाई
ं अपोइFटमेFट िलनका लािग नाम िटपाउन fोlसािहत गaरFछ तर अपोइFटमेFट नबनाइ िसधै आए पिन तपाईलाई
ं 8वागत छ ।
तपाई ंपरी5ण 7थलमा आइपगु ेपिछ, दताV गनV वा आJनो अपोइFटमेFटका लािग चेक इन गनV जाने िदशाितर संकेत िचFहमा देखाए अनसु ार गनVहु ोस् ।
कमVचारीले तपाईलाई
ं आJनो मा8क िनकालेर सोको सmा नयाँ सिजVकल मा8क लगाउन भFनेछन् ।
यसले परी5ण 7थलमालाई सके सnम सफा राoन मpत गदVछ ।
कमVचारीले तपाईलाई
ं दोभाषे चािहFछ - चािहFन र तपाईसँं ग 8माटVफोन छ-छै न भनेर सोrनेछन् ।
lयसपिछ उनीहcले तपाईलाई
ु मा िलएर जानेछन् ।
ं एउटा परी5ण िकट िदनेछन् र तपाईलाई
ं टेबल
तपाईलें टेबलमा रहेको QR कोड 8gयान गनV आJनो 8माटVफोन fयोग गनVहु eनेछ ।
यसले तपाईलाई
ं परी6ण वेबसाइटमा प/ु याउँदछ जहाँ तपाईलें आJनो िववरण भनV सgनहु eFछ ।
यिद तपाईसँं ग कुनै पिन fuहc छन् भने lयहाँ भएका कमVचारीहcले तपाईलाई
ं मpत गनAछन् ।
तपाईलें आJनो िववरण भरे पिछ, वेबसाइटमा /याल (थक
ु ) परी6णको flयेक चरणको बारे मा तपाईलाई
ं जानकारी गराइFछ ।
तपाईलें िससीको रे खा िचFह भFदा अिलकित मािथ हeनेसnम माv /याल िदनपु नA हeFछ ।
फोका(हc)को गणना हeदँ नै ।
िससीलाई काउFटरमा (टेबलमा) ट्याप गदाV (ठोकदा) फोकाहc हट्छन् जसले गदाV तपाईले अझ कित भनVपु नAछ भनेर देoन सgनहु eFछ ।
तपाईको
ं िससीको रे खासnम /याल भaरएपिछ, तपाईलें सङ्कलन फनेल हटाउनहु eनेछ र िनलो िfजभAिटभ सिहतको िबकxलाई क8नहु eनेछ ।
िबकxलाई िनलो िfजभAिटभ र तपाईको
ं /याल नमनु ा िबचको बार (िडभाइडर) नफुटेसnम किसराoनहु ोस् र तपाईलें िससी हjलाएर िनलो िfजभAिटभ र /याललाई सँगै िमसाउन सgनहु eFछ ।
िससीलाई 5 सेकेFडसnम राSो हjलाउनहु ोस् ।
अFतमा, आJनो िससी बझु ाउने टेबलमा िलएर जानहु ोस् र परी6ण िकटको खोललाई िनिWत 8थानमा फािलिदनहु ोस् ।
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तपाईलें 48 घ~टािभv आJनो नितजा ईमेलबाट fाk गनVहु eनेछ ।
अथवा यिद तपाईको
ं ईमेल छै न भने तपाईलें िदनभु एको फोन नnबरमा फोन आउनेछ ।
यिद तपाईसँं ग /याल (थक
ु ) नमनु ा सङ्कलन fि^याका बारे मा कुनै पिन fuहc छन् भने पVरी6ण 8थलमा रहेका कमVचारीहcलाई सोrनहु ोस् ।
पaर6ण गराएर हाSो समदु ायलाई सरु ि6त राoन मpतमा गनVभु एकोमा तपाईलाई
ं धFयवाद छ !
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