
PANDUAN SWAB KENDIRI
YANG DISELIA OLEH 

MAJIKAN (ESSS)



LANGKAH 1

Menyediakan Kit 
Ujian Kendiri ART 
untuk Pengedaran

CATATAN PENTING 
UNTUK PEMBUNGKUSAN

Jangan bercakap, dan 
pastikan jarak selamat 2m 

jika terdapat lebih daripada 
1 kakitangan pembungkus.

Simpan semua barang yang 
tidak digunakan ke dalam 

kotak penyimpan yang bersih.

��

Basuh tangan 
sehingga bersih dan 
keringkan tangan.

Pakai pelitup muka 
pembedahan, pelindung 
muka dan sarung tangan 

pakai buang anda.



BERSIHKAN 
PERMUKAAN 

PEMBUNGKUSAN 
DENGAN TISU 

PENGELAP 
70% ALKOHOL

MASUKKAN BARANG 
KE DALAM BEG BAHARU 

YANG BERSIH

MEMBUNGKUS KIT UJIAN KENDIRI ART

Periksa tarikh luput kit ujian kendiri 
sebelum membungkus.

1 2

Di dalam kotak pukal ujian kendiri ART yang anda 
terima, anda hanya perlu membungkus 4 barang ini.

Kartrij ujian

Tiub pengekstrakan
penimbal

Penutup muncung

Lidi swab
steril

Kartrij ujian, Penutup muncung, 
Tiub pengekstrakan penimbal, 

Lidi swab steril

LANGKAH 1

Menyediakan Kit 
Ujian Kendiri ART 
untuk Pengedaran



LANGKAH 2

Menyediakan ESSS

Pastikan jarak 3m dari 
pekerja yang melakukan 

swab kendiri.

��

Jika pemantauan dibuat secara maya 
melalui video Zoom atau Whatsapp, sila 
dapatkan keputusan ujian daripada pekerja 
dengan meminta mereka menunjukkan hasil 
keputusan kepada anda melalui kamera 
setelah ujian muncul dalam masa 15 minit.

Tuas
14 Sep, 2021 6:06 PM Edit

PAKAI PELITUP MUKA 
PEMBEDAHAN DAN 

PELINDUNG MUKA ANDA

1

BERSIHKAN PERMUKAAN 
DENGAN TISU PENGELAP 

70% ALKOHOL

2

LETAKKAN CECAIR 
PEMBERSIH TANGAN 
DAN CERMIN DI ATAS 
PERMUKAAN YANG 

TELAH DIBERSIHKAN

ARAHKAN PEKERJA 
UNTUK MENYUSUN 
BARANG KIT UJIAN

4

PENTINGPENTING

RUJUK HALAMAN SETERUSNYA UNTUK ARAHAN
SWAB KENDIRI BAGI PEKERJA

3
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JANGAN 
TERUSKAN 

JIKA:

����� �����

������� ���������������

����������������	����������
��
������������
���������������

�����������
����������
����
�������
� ������
�
��������������
�
���
�������	�����������������������
��
�
����������	�����
�����������
��������
���������������
���������
���
�������
������������������
����
���
�������
���������������������
��
���������� 	 �����������
���

 ��������������������	��

13 �	�������
�����������
��������������14 Anda juga 

boleh 
merujuk kod 
QR ini untuk 
mendapatkan 
arahan video

�
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ARAHAN SWAB KENDIRI

UNTUK KIT UJIAN PANTAS 
ANTIGEN SD BIOSENSOR
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LANGKAH 3

Muat naik keputusan 
ujian kendiri ART di SRS

KEPUTUSAN AKAN DIMUAT NAIK 
OLEH PENYELIA SWAB

a. Akses laman muat naik 
keputusan melalui pautan 
SRS khas syarikat anda.

b. Ikuti arahan di laman web 
untuk mengisi butiran 
yang diperlukan.

c. Klik Verify apabila semua 
butiran telah diisi.

a. Sahkan maklumat 
dengan pekerja.

b. Masukkan keputusan 
ujian.

c. Klik Submit.

1 2
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Halaman pengesahan 
akan muncul. Minta 
pekerja mengesahkan 
butiran mereka dan 
pastikan keputusan 
ujian mereka betul.

3

Klik Confirm.

4

Setelah berjaya dihantar, 
anda akan mendapat 
mesej dan pekerja anda 
akan menerima SMS 
keputusan mereka.
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SENARAI SEMAK

Barang yang anda 
perlukan:

LANGKAH 1 — KIT BUNGKUSAN UJIAN 
KENDIRI ART UNTUK PENGEDARAN

CECAIR PEMBERSIH
TANGAN

TISU PENGELAP 
70% ALKOHOL 

PELITUP MUKA 
PEMBEDAHAN 

SARUNG TANGAN 
PAKAI BUANG

BEG BERSIH UNTUK 
MEMBUNGKUS KIT 
UJIAN KENDIRI ART

KOTAK PUKAL KIT 
UJIAN KENDIRI ART

PELINDUNG MUKA 

Hari Pra-ujian

LANGKAH 2 — MENYEDIAKAN ESSS

TISU PENGELAP 
70% ALKOHOL

PELITUP MUKA 
PEMBEDAHAN

PELINDUNG MUKA

KERTAS TISU

CECAIR PEMBERSIH 
TANGAN

Hari Ujian

KIT UJIAN KENDIRI 
ART UNTUK PEKERJA
Majikan boleh memilih untuk 
meletakkan barang kit ujian di 
dalam beg plastik atau bekas 
untuk kegunaan pekerja.

Termasuk beg sampah dan 
pengikat kabel.

TONG SAMPAH DENGAN
PENUTUP UNTUK 
PELUPUSAN SISA

CERMIN
Pilihan jika pekerja 
memerlukan meja kecil.

PERANTI MUDAH ALIH

PAUTAN SRS KHAS 
SYARIKAT ANDA

KEPUTUSAN
UJIAN PEKERJA

Hari Ujian

LANGKAH 3 — MUAT NAIK KEPUTUSAN 
UJIAN KENDIRI ART DI SRS


