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ਮੈਂਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਪ੍ੀਖਿਆ (ਟੈਸਟ) ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
 • ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿਤਰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਖਵੱਚ ਹੀ COVID-19 ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ 
ਆਏ ਹੋ।

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾ ਂCOVID-19 ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਜਾ ਦਰਖਮਆਨੇ ਿਤਰੇ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਖਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਿਤਰੇ ਖਵੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?
 • 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ

 • ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ

 • ਆਦ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੈਖਸਖਿੱਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕ (35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ) 

 • ਮੋਟੇ ਲੋਕ, ਡਾਇਿੀਟੀਜ਼, ਗੰਭੀਰ ਖਦਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਿੇਿਖਿਆ ਂਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਮਾਰੀ (ਖਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਖਨਆ ਂਖਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਮੇਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਿ ਸਮੇਤ), ਖਜਗਰ ਜਾ ਂਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਿਮਾਰੀ, ਖਕਖਰਆਸ਼ੀਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

 • ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਖਜਨ੍ਾ ਂਖਵੱਚ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿੈਿਖਿਆ,ਂ ਖਦਲ ਜਾ ਂਇਮਯੂਨ ਖਸਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਖਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

 • ਖਿਰਧ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇਿਿਾਲ ਸਹੂਲਤਾ ਂਖਵੱਚ ਖਨਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਖਵਅਕਤੀ ਖਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਮੈਂਨੂੰ ਖਕਹਿਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ 
ਟੈਸਟ (RAT) ਖਜਹਿਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ PCR (ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸਵੌਿ) ਟੈਸਟ ਲੈ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪੀਸੀਆਰ (ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸਵੈਿ) ਟੈਸਟ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਸਖਟੰਗ ਕਖਲਖਨਕ ਖਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਮਲਦਾ, ਤਾ ਂਰੇਖਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ PCR 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਿਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਰੈਖਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
PCRਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਖਹੰਦਾ।

ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ COVID-19 ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵਾ?ਂ
 • ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ 
ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ COVID-19 ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਖਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ Service NSW ਨਾਲ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਖਜਹਿੇ ਘਰ ਖਵੱਚ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ COVID-19 ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਸਹਤ ਸਿੰਧੀ ਖਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾ ਂTIS ਨੂੰ 131 450 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ Health Direct 
ਦੀ 1800 022 222 ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ। 
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