
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ (ਜਾਂਚ)  

ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟਸੈਟ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇੂੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਤੂੰਨ ਵਦਨਾਂ ਅੂੰਦਰ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਹੁਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਡ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ 10 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੋੇਗੀ। ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੂੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।  

ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਸੀਂ nhs.uk/coronavirus ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸੈਟ ਲਈ ਬੁਵਕੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ 119 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਟੈਸਟ ਵਸਰਫ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱ ਕ ਅਪਇੌੂੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਸਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਿ-ਥਰ  ਟਸੈਟ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ਹਨ:  

• ਗੈਟਵਿਕ 

• ਬਰਾਈਟਨ ਐਮੇਕਸ 

• ਬੈਕਸਵਹੱਲ 

• ਮੋਬਾਇਲ ਟਸੈਵਟੂੰਗ ਯ ਵਨਟਾਂ ਹਰੇਕ ਦ ੋਤੋਂ ਵਤੂੰਨ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਟਕਾਣਾ ਬਦਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 
ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸੈਟ ਲਈ ਬੁੱ ਵਕੂੰਗ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਟਕਾਣੇ ਬਾਰ ੇਦੱਵਸਆ ਜਾਿੇਗਾ।  
ਜੋ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਉਹ ਘਰ ਲਈ ਟਸੈਟ ਵਕੱਟਾਂ ਿਾਸਤ ੇਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹ ੋਵਕ ਇਹ 
ਟੈਸਟ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ  ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੇ ਪੂੰਜ 
ਵਦਨਾਂ ਅੂੰਦਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਿਬੈਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹਮੋ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੇਧ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ ਹਨ: 

• ਵਿਆਦਾ ਬਖੁਾਰ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਵਪੱਠ ’ਤ ੇਛ ਹਣ ’ਤ ੇਗਰਮ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਖੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

• ਨਿੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਵਕ ਇੱਕ ਘੂੰਟ ੇਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ 24 ਘੂੰ ਵਟਆ ਂਵਿੱਚ 
ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਤੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਸਲਵਸਲੇ (ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਮ ਖਾਂਸੀ ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਦਾ 
ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹ)ੈ  

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੂੰ ਘਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਵਕ ਤਸੁੀਂ ਇਹ 
ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਹ ੈਵਕ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ ੇਚੀਿ ਨ ੂੰ  ਸੁੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਿਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਚੀਿਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਅਤੇ ਸਿਾਦ 
ਲੈਣ ’ਤ ੇਆਮ ਨਾਲੋਂ ਿੱਖਰੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।   
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