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  यसले कसरी काम गर्छ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  हालसम्मको नतिजा  
हामीले यस्िो प्रकारको जााँच कसरी प्रभावकारी हुन्र् र स्कूलहरूमा कसरी काम गर्छ  भनेर थाहा पाउने कुरा 
सुतनस्स्चि गनछको लागग, साउथहेम्टनमा धेरै प्राथममक र माध्यममक सेटटिंगहरूमा चलाइएको र् । यहााँ हामीले 

कायछक्रमबाट पाएका नतिजाको झलक र् । सेप्टेम्बर देखि डिसेम्बर 2020 सम्म िाटा सिंकलन गररएको गथयो । 

स्कूलको तफा बाट दृष्टटकोण 
पटहले नै सहभागी भएकाहरू नै सुन्नुपने सबैभन्दा महत्त्वपूर्छ 
व्यस्तिहरू हुन ्– ह्यारी कट्टी, तयान्टेल स्कूलको मुख्य 

मिक्षकसाँगको कुराकानी यो मभडियोमा कायछक्रमको बारेमा 
अनुभव यहााँ र् । 

2,284 2,043 
जना दताा गररएका  वटा कम्तीमा 1  
स्कूल कमाचारी र  वटा नमुना जम्मा  
ववद्यार्थीहरू गररएको 

 
सहभागगता दर 

यो कायाक्रमको डाटाले RT-LAMP जााँचको ननम्न पुष्टट गरेको छ : 

 

प्रनतशत ववशशटट 

 
 

10,000 भन्दा बढी माननसहरूमा गररएको जााँचले देखाईएको छ 

कक माननसमा भाइरस नहुाँदा जााँचले व्यष्ततलाई पोष्जटटभको 
रूपमा पटहचान गदैन । याालको LAMP जााँचमा गलत नेगेटटभ 

ननतजाहरू (माननसमा संक्रामक भाइरस हुाँदा नेगेटटभ ननतजा 
देखाउने) अत्यन्त दलुाभ हुन्छ । 

24 घण्टा शभत्र प्राप्त जााँचका 
पररणामहरू 

 
 
 
 
 
 

 

 
12 घण्टा शभत्र प्राप्त 

जााँचका पररणामहरू 
 

   

 

 

जााँचको अवगिभरर सबै 
चारवटा स्कूलहरूमा 

उपष्स्र्थनत दर 94% भन्दा 
मागर्थ रह्यो 

 

राटरव्यापी रूपमा, 
उपष्स्र्थनत दर 87% 

सम्म घटाइयो 

यो मभडियोमा कायछक्रमको बारेमा अनुभव यहााँ र् । कायछक्रममा भाग मलिंदा कस्िो लाग्र् भन्ने 

बारेमा तयान्टेल स्कूलका ववद्याथीहरूबाट यो मभडियोमा यहााँ सुन्नुहोस ्। 

अब के हुन्छ ? 
अब िपाईंको स्कूलले दिाछ गरेपतर् सबै कामहरू गने कुरा हामी मागथ र् । जााँचको लागग सहभागीले 

भााँिामा याछलको नमूना सिंकलन गरेर जााँचको लागग स्कूलमा जम्मा गनुछपने हुन्र् । िपाईंले आफ्नो 
बच्चालाई उनीहरूको िोककएको टदनमा सम्झना गराउनु पात्र पनेर् । गचन्िा नगनुछहोस ् हामी 
ररमाइन्िरहरू पतन पठाउनेर्ौं ! 
यटद िपाईंसाँग कायछक्रमको बारेमा प्राप्ि गने प्याकमा जवाफ नटदइएका कुनै प्रश्नहरू भएमा िपाईंले 

िलको 'थप जानकारी' िण्िमा हेनुछहोस ्। 

र्थप जानकारी 
िपाईंको स्कूल/कलेजबाट प्राप्ि हुने जानकारीको साथै िपाईंले पररयोजनाको बारेमा थप जानकारी फेला 
पानछ सतनुहुने थुप्रै स्थानहरू र्न,् तिनीहरूमध्ये यहााँ केही र्न ्: 

 यहााँ हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस ् 

 पाइलट कायछक्रमको बारेमा यहााँ पढ्नुहोस ्

 याछलको जााँच कसरी गने भनेर देिाउने एतनमेसन यहााँ हेनुछहोस ्

 कायाछन्वयन कायछक्रमको BBC ररपोटछ यहााँ हेनुछहोस ् 

 

9900%% 

युवाहरू स्कूलमा हुनु तिनीहरू स्वस्थ रहनु र मिक्षाको लागग अत्यन्ि महत्त्वपूर्छ र् । वयस्कहरूको समुदायमा िोप लागू हुने क्रममा, 
स्कूलमा भाइरसको प्रसारबाट युवाहरूलाई सुरक्षक्षि राख्नको लागग हामील ेसकेजति गनुछ हाम्रो सामान्य जीवनमा फकछ ने जविकै 

महत्त्वपूर्छ र् । त्यसैले हामी िैक्षक्षक वािावरर्हरूमा तनयममि याछलको जााँच समावेि गनछ िपाईंको स्कूल वा कलेजलाई हाम्रो 
कायछक्रममा स्वागि गनछ वास्िवम ैिुसी र्ौं । यसको अथछ मागछतनदेिनको साथै, िपाईंको युवा व्यस्तिहरूल ेउनीहरूको समुदायलाई 

अझ राम्रोसाँग सुरक्षक्षि राख्न उनीहरूले भूममका िेल्नेर्न ्र पोस्जटटभ केसहरू फेला पदाछ उनीहरूको स्कूलल ेप्रभावकारी तनर्छयहरू मलन 

सहयोग गर्छ  । यो कायछक्रममा प्रयोग गररएको याछल LAMP जााँच पाश्वछ प्रवाह जााँच भन्दा फरक र् जुन िपाईंले सुन्नुभएको हुनसतर् । 

यो याछलको जााँच गैर-आक्रामक र् र आफै स्वाब गने प्रकृया भन्दा पतर्ल्लो प्रवाह जााँचहरूको प्रयोग गने गरर ववद्याथीहरूको घरमा एउटा भााँिोमा याछलको नमूना उपलब्ध 

गराउने कायछमा सिंलग्न गराइ उनीहरुको स्कूल वा कलेजमा र्ोडिन्र् र प्रयोगिालामा जााँचको लागग पठाइन्र् । युवा व्यस्तिलाई उनीहरूको नमनूाहरू प्रदान गनछ सहयोग 

पुयाछउनको लागग, पाठ र स्रोिहरूको श्ृिंिला ववकास गररएको र् जसलाई स्कूलहरूमा िेमलभर गररनेर् र हामीले समग्र रुपमा सावछजतनक स्वास््य सन्देिहरू र जााँच 

कायछक्रम अगाडि बढ्ने हामीले आिा गरेका र्ौं । हामी यसले हाम्रा युवा सहभागीहरूलाई ववज्ञान र तयाररयरको बारेमा अझ बढी थाहा पाउनको लागग हौसला प्रदान गनछ 
सहयोग गनेर् जसले गदाछ याछल जााँच कायछक्रमले काम गर्छ भन्ने आिा गर्ौं । िपाईंको सहयोगको लागग धन्यवाद, हामीले िपाईंसाँग काम गने अपेक्षा गरेका र्ौं ! 
 

कायछक्रममा स्वागि र् 

िपाईंको स्कूल/कलेजले जााँचको 
लागग साइन अप गर्छ  

ववद्याथीहरूले जााँचको बारेमा उनीहरूको बुझाइलाई 

सहयोग गने समवपछि पाठहरू प्राप्ि गर्छन ्
ववद्याथीहरूलाई घरमा याछलको नमूना 
प्रदान गनछ जााँच कीट टदइन्र् 

यटद पोस्जटटभ भएमा, िपाईंल े 24 

घण्टा मभत्र एउटा फलो-अप फोन कल 

प्राप्ि गनुछहुनेर् र NHS टेस्ट र टे्रससाँग 

नतिजा साझा गररनेर् 

नमूनालाई प्रयोगिालामा लगगन्र् 

र 24 देखि 48 घण्टा मभत्र पाठ 

सन्देिद्वारा नतिजा पठाइनेर् 

नमूनालाई स्कूल/कलेजमा 
ल्याएर सिंकलन टोकरीमा 
िसाइन्र् 

https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
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http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/01/saliva-test-evaluation.page
https://youtu.be/miT0mlLVZgk
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be

