ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

ਂ ੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ
ਚੈ ਸ ਟਰ ਕਾਊ ਟ

(ਕੋਿਵਡ-19)

ਸੂ ਿਚਤ ਰਹੋ

ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ

COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਾਂ ਸੇਰੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ
ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਅਲਿਹਦਗੀ
ਰੱਖੋ।

ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਮ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਭਵ
ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਿਨੱ ਜੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਅਲਿਹਦਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤੋ।

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂ ਚੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ - 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
10 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ।

ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਉਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ।ੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰੋ।
ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਜਾਂਦ,ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ
ਿਵਚ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਿਟਵ ਆਉਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਾਣੂ ਸੰਪਰਕ
ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖ।ੋ
ਜੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਾਣੂ ਸੰਪਰਕ
ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਾਣੂ ਸੰਪਰਕ
ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਤ� 3 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ
ਘਰ ਰਹੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ:

ਦਵਾਈ ਤ� ਿਬਨਾਂ

72 ਘੰਟੇ
ਕੋਈ ਬੁਖ਼ਾਰ
ਨਹੀ ਂ

ਅਤੇ

ਹੋਰ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ

ਅਤੇ

ਹੋਣ
ਤ� 7 ਿਦਨ
ਬਾਦ

ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁ ਰੂ
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COVID-19 ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਦਮ 1: ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ 6

A. ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਅਕਤੀ

B. ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
C. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਕਦਮ 2: ਤਾਰੀਖ਼ B ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ C ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਬਣਾਓ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਸੀ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਗਏ ਸੀ?
ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਕਦਮ 3: ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ:

ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 14 ਿਦਨ ਘਰ ਰਹੋ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਸੂ ਿਚਤ ਕਰੋ

ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤ�
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ

ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਬੁਖਾਰ

ਖਾਂਸੀ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
14 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

• ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ:ੋ
ਂ ੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ
ਚੈਸਟਰ ਕਾਊਟ
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