ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ (ਜਾਂਚ)
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ ਵਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੀ
ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ nhs.uk/coronavirus ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਵਕੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 119 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਸਟ ਵਸਰਫ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱ ਕ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਸੈਕਸ ਵਿੱ ਚ ਡਰਾਇਿ-ਥਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ਹਨ:
•
•
•
•

ਗੈਟਵਿਕ

ਬਰਾਈਟਨ ਐਮੇਕਸ
ਬੈਕਸਵਹੱ ਲ

ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਸਵਟੂੰ ਗ ਯਵਨਟਾਂ ਹਰੇਕ ਦੋ ਤੋਂ ਵਤੂੰ ਨ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਟਕਾਣਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁੱ ਵਕੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਵਸਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੋ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਕੱ ਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਵਕ ਇਹ

ਟੈਸਟ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੇ ਪੂੰ ਜ
ਵਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ ਹਨ:
•
•

ਵਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਵਪੱ ਠ ’ਤੇ ਛਹਣ ’ਤੇ ਗਰਮ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਨਿੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਇੱ ਕ ਘੂੰ ਟੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿੱ ਚ

ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਵਸਲਵਸਲੇ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਖਾਂਸੀ ਰਵਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਦਾ
•

ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੂੰ ਘਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ

ਵਧਆਨ ਵਦੱ ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਨੂੰ ਸੁੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਿਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਚੀਿਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਅਤੇ ਸਿਾਦ
ਲੈ ਣ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

