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مطلوبہ استعمال

1

 Corowellکوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ کا مقصد سونگھنے کے احساس کا معروضی طور پر ٹیسٹ کرنا ہے۔
یہ ان مریضوں کی شناخت کے قابل بناتا ہے جن کا قوت شامہ کا ادراک انحراف کر رہا ہے ،محدود یا نئی بات گمشدہ ہو چکا ہے۔
کورویل کوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ گھریلو استعمال کے لئے ایک آلہ ہے۔
کورویل کوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ مریض کی جانب سے خود سے منظم کیا جا سکتا ہے۔
ہدف آبادی  18سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں۔

برخالف اشارے
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 Corowellکوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ موروثی  ،پہلے سے موجود یا طویل مدتی خراب ہونے والے قوت شامہ کے ادراک کے حامل مریضوں
کے لئے برعکس اشاروں کا حامل ہے۔

ہدایات

3

پہلی بار Corowellکوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ استعمال کرنے سے پہلے برائے مہربانی اس کتابچہ کو پڑھ لیں۔

3.1

انتباہات

◼

کورویل کوویڈ 19-عالمات اسکریننگ ٹیسٹ کو صرف ایک سنگل صارف کے استعمال کے لئے تیار اور ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ کورویل کوویڈ19-
عالمات اسکریننگ ٹیسٹ کو دوسرے افراد کے ساتھ استعمال نہ کریں ،بلکہ صرف اکیلے ہی۔ تاہم ،آپ ایک قطار میں متعدد صارفین کا ٹیسٹ
کرنے کے لئے اسی ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔

◼

برائے مہربانی کورویل ٹکٹس کو پانی کے قریب یا نمدار جگہوں پر اسٹور نہ کریں۔

3.2

احتیاطی تدابیر

◼

 Corowellکوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ کو صرف ایسے ماحول میں استعمال کیا جانا چاہئے جہاں صرف چند ہی مستحکم بو/مہک ہو تاکہ
صارف آسانی سے اور نہ کہ توجہ ہٹا کر کورویل ٹکٹ پر مہک کا پتہ لگا سکے۔

◼

 Corowellکوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ صرف اس صورت میں استعمال کیا جانا چاہئے ،اگر صارف کے پاس کام کرتا ہوا انٹرنیٹ
کنکشن ہے۔
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عمومی افعال

 Corowellکوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ سسٹم کو پراسیس کے دوران صارف کی معاونت کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ صارف گھر پر یا فیلڈ میں
کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کر سکے۔
کورویل کوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ سسٹم ذیل پر مشتمل ہے
◼

 Corowellایپلیکیشن ( iOSاور اینڈرائیڈ)

◼

 Corowellٹکٹ

Figure 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components
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کورویل سسٹم کا استعمال

کورویل سسٹم کے تفصیلی استعمال کو مندرجہ ذیل ابواب میں بیان کیا گیا ہے۔
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5.1

ایپ سافٹ ویئر کو پہلی بار لوڈ کرنا

ایپ سافٹ ویئر کو صارف کے اسمارٹ فون پر پہلی مرتبہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے ،صارف یہ کر سکتا ہے
متعلقہ ایپ اسٹور  /گوگل اسٹور میں  Corowellتالش کریں اور وہاں سے ایپ کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں
 Corowellٹکٹ کے پچھلے حصے پر ،شکل  2میں دکھائے گئے کے مطابق  QRکوڈ اسکین کریں۔ وہاں سے ،صارف کو ایپ اسٹور کی طرف
ہدایت دی جاتی ہے اور وہ تالش کیے بغیر ایپ سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں۔

Scan this QR Code to
download the App

 2شكل

5.2

سٹارٹ اسکرین

جب آپ پہلی بار ٹیسٹ کھولتے ہیں ،تو مندرجہ ذی ل اسکرینیں نمودار ہوتی ہیں ،جو اسکریننگ ٹیسٹ کا ایک تعارف پیش کرتی ہیں۔ وہ صرف اس وقت
ظاہر ہوتی ہیں جب ایپ پہلی بار کھولی جاتی ہے اور نہ کہ بعد میں (شکل )3۔
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5.3

شكل

ٹکٹ اسکیننگ اسکرین

شروع کی اسکرینوں کے بعد "ٹکٹ اسکیننگ اسکرین" ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے ایپ کو اپنے
کیمرے تک رسائی کی اجازت دینی ہوگی (شکل )4۔

 5.4زبان منتخب کریں
جب آپ کورویل ایپ کو پہلی بار شروع کرتے ہیں ،تو سافٹ ویئر خود بخود آپ کے اسمارٹ فون
میں سیٹ شدہ زبان کے انتخاب کی اسکرین کو اختیار کر لیتا ہے۔ آپ اسے کسی بھی وقت ترتیبات
میں سے تبدیل کر سکتے ہیں (شکل )4۔
شكل

CW20-0016_UR_C21-001

3

4

5.5

ٹکٹ اسکیننگ

ہر مرتبہ ایک نیا ٹکٹ اسکین کرنے کے لئے ،آپ کو سب سے پہلے احتیاط سے چپکے ہوئے ٹکٹ کو کھولنا ہوگا اور پھر ایپ کا استعمال کرتے ہوئے
اندر سے  QRکوڈ اسکین کرنا ہوگا (شکل ) 5۔ ایسا کرنے کے لئے ،ٹکٹ اسکیننگ اسکرین کے نچلے حصے میں نیلے کرسٹ میں " "+عالمت دبائیں
(شکل )6۔

شكل 6

5.6

شكل5

خوشبو اسکرین منتخب کریں

آپ کے ٹکٹ کی اندرونی طرف کے  QRکوڈ اسکین کرنے کے بعد ،خوشبو کے انتخاب کی اسکرین کھل
جائے گی (شکل ) 7۔ وہاں آپ کو اپنی انگلی کے ناخن یا ایک سکے سے کھرچنے کے "بعد" سبز خوشبو
کے ایریا میں اس خوشبو کو منتخب کرنا ہوگا جو آپ نے محسوس کی ہے (شکل )5۔
پھر برائے مہربانی اسکرین کے نچلے حصے میں "تصدیق کریں" پر کلک کریں (شکل )7۔

5.7

کوویڈ 19-سوالنامہ اسکرین

شكل7

یہاں سات ( )7سوالوں کا تمام کا سچائی کے ساتھ جواب دینا ہے (شکل )8۔ صرف اس صورت میں جب آپ
نے تمام سوالوں کے جواب ہاں یا نہیں میں دیئے ہیں اور اس کے مطابق سالئیڈر ایڈجسٹ کیا گیا ہے ،تو آپ
تصدیق پر کلک کر کے جاری رکھ سکتے ہیں۔

شكل 8
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5.8

نام درج کریں اور ڈیٹا کی رازداری

آگے ،اسکرین کھلتی ہے جیسا کہ شکل  9میں دکھایا گیا ،جہاں آپ کو اپنا نام الزمی درج کرنا ہوگا (یا اس شخص کا نام
دینا ہوگا جس کا اصل میں ٹیسٹ کیا گیا ہے ،جیسے آپ کے بچے)۔

یہ بہت اہم ہے کیونکہ بعد میں ،جب آپ تیسرے فریق کی توثیق کے لئے اپنا کورویل پاس پیش کریں گے ،تو آپ سے
اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے آپ کی آئی ڈی طلب کی جا سکتی ہے۔

آپ کو رازداری کی پالیسی کو بھی الزمی قبول کرنا ہوگا ،جسے آپ کسی بھی وقت لنک (شکل  )9کے ذریعے یا
ترتیبات میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔

5.9

شكل 9

 Corowellپاس اسکرین

اگر آپ نے کورویل کوویڈ 19-عالمت اسکریننگ ٹیسٹ "پاس" کر لیا ہے ،تو کورویل پاس اسکرین (شکل
 ) 10کھل جائے گی۔ یہاں آپ وہ نام دیکھیں گے کہ جو آپ نے پہلے داخل کیا ہے اور تاریخ اور وقت بھی
جب آپ نے ٹیسٹ کیا تھا۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے ،کیونکہ جب آپ کے کورویل پاس کو کسی تیسرے
فریق کی طرف سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہو ،تو وقت اور تاریخ جس پر آپ نے پاس کیا اہم ہے۔

ہوٹلز ،ریستورانوں ،ایئرالئنز ،وغیرہ کے آپریٹر صرف ان کورویل پاسز کو قبول کریں گے جو ،12 ،6
 48 ،24یا  72گھنٹے سے زیادہ وقت پہلے کے نہیں ہیں۔ قبولیت کے یہ معیار جگہ پر آپ کو بتائے جائیں
گے۔

شكل 10

 5.10کورویل ناکام اسکرین
ا گر آپ نے کورویل ٹیسٹ پاس نہیں کیا ہے ،تو یہ اسکرین نمودار ہوگی۔ اگر آپ کا یہ تاثر ہے کہ آپ نے
"صرف" کچھ غلط کیا ہے ،تو آپ ہمیشہ نئے ٹکٹ کے ساتھ ٹیسٹ کو دوہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں
سونگھ نہیں سکے ہیں ،یا اگر آپ نے پہلے  5سوالوں میں سے کسی ایک کے جواب میں ہاں یا آخری سوال
کا کوئی جواب نہیں میں دیا ہے ،تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ممکنہ  CoVID-19انفیکشن کے لئے آپ
کسی صحت کے پیشہ ورانہ فرد کے ذریعہ معائنہ کرائیں۔

6

نقص کا پیغام "معذرت ،ہم آپ کے ٹکٹ پر کارروائی کرنے سے قاصر ہیں"

یہ اسکرین (شکل  ) 11تب ظاہر ہوتی ہے ،اگر آپ دوسری بار اپنا ٹکٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر
آپ کے پاس اصل کورویل ٹکٹ کی نقل ہے یا یہ جعلی ہے۔

شكل 11
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 7ترتیبات
ترتیبات میں (شکل  ،)12آپ اس صارف دستی کتابچہ کو کھول سکتے ہیں
اور عمومی سوالنامہ پڑھ سکتے ہیں۔
یہاں آپ کو رازداری کی پالیسی (آپ کی متعلقہ زبان میں) بھی مل جائے
گی اور ہماری  corowell.comویب سائٹ بھی مالحظہ کر سکتے ہیں۔

قطعہ آفیشل میڈیکل ڈیوائس "سے متعلق" میں ہماری مصنوعہ کے بارے
میں معلومات ملے گی (شکل )13۔

شكل 13

شكل 12

 8سروس اور وارنٹی
ہ م آپ کو ایک جامع عالمی وارنٹی تحفظ کی پیشکش کرتے ہیں جو خریداری کی تاریخ سے الگو ہوتی ہے۔ برائے مہربانی تفصیالت اور وارنٹی کی
مدت کے لئے اپنے فروخت کار سے پوچھیں۔ یہ وارنٹی مواد اور/یا کاریگری میں تمام نقائص کا احاطہ کرتی ہے۔
وارنٹ ی میں غیر مناسب استعمال یا نگہداشت ،کیمیکلز سے سامنا کرانا ،پانی میں ڈبونا یا نامناسب نمائش کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا احاطہ
نہیں کیا گیا ہے۔ تیسری پارٹیوں یا غیر مجاز خدمتی مراکز سے ہونے والے نقصان کی صورت میں وارنٹی غیر موثر ہوگی۔
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 9عالمات

مذکورہ معلومات میں مختلف عالمتیں استعمال کی گئیں ہیں۔ ان میں ذیل میں وضاحت کی گئی ہے:

طبی ڈیوائس

MD

حوالہ نمبر
سیریل نمبر

مینوفیکچرنگ تاریخ

مینوفیکچرر

خشک رکھیں

واحد استعمال کی ڈیوائس

سورج کی روشنی سے بچائیں

درجہ حرارت کی حدود

صارف کا کتابچہ دیکھیں

تعمیل کا یورپین
کمیونٹی مارک
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