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నేను ఎప్పుడు COVID-19 టెస్ట్ చేయించుకోవాలి?
 • మీకు COVID-19 లక్షణాలు ఉన్నాయ.

 • మీరు తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదిం ఎకుకువగా ఉింది మరియు ఇటీవల COVID-19 తో ఉననా వయేక్తిక్ 
మీరు బహిర్గతిం అయ్యేరు.

 • మీరు ఒక ఇింటి కింటాక్ట్ లేదా COVID-19 ఉననా వయేక్తిక్ అధిక లేదా ఒక మాదిరి రిస్కు బహిర్గతిం అయ్యేరు.

తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదిం ఎవరిక్ ఎకుకువగా ఉింటుింది?
 • 60 సింవత్సరాలు మరియు అింతకింటే ఎకుకువ వయసు్స ఉననా వయేకుతి లు

 • గరిభిణీ స్త్రీలు

 • ఆదిమవాసులు, టోర్రెస్ జలసింధి ద్్వపవాసులు మరియు పసిఫిక్ ద్్వపవాసులు (35 సింవత్సరాలు మరియు అింతకింటే ఎకుకువ వయసు్స 
నుిండి)

 • స్్థ లకయిం, మధుమేహిం, తీవ్రమైన గుిండెజబుబులు, ద్ర్ఘకలిక ఊపిరితితుతు ల వాయేధి (గత 12 నెలల్లో  ఆసుపతిరిల్ చేరాలి్సన అవసరిం ఉననా 
తీవ్రమైన ఆసతుమాతో సహా), తీవ్రమైన ద్ర్ఘకలిక కలేయిం లేదా మ్తరిపిిండాల వాయేధి, చురుకైన కయేన్సర్ లేదా బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి 
ఉననా వయేకుతి లు

 • వారి ఊపిరితితుతు లు, గుిండె లేదా రోగనిరోధక వయేవస్థపై ప్రభావిం చ్పిించే వైకలయేిం ఉననావారితో సహా వైకలయేిం ఉననా కింతమింది వయేకుతి లు

 • వృదాధా పయే సింరక్షణ మరియు వైకలయేత సింరక్షణ సౌకరాయేల నివాసితులు

 • వాయేక్్సన్ తీసుకోని 18 సింవత్సరాలు మరియు అింతకింటే ఎకుకువ వయసు్స ఉననా వయేకుతి లు

నేను ఏ COVID-19 పరీక్ష చేయించుకోవాలి?
మీకు COVID-19 ఉిందో లేదో తనిఖీ చేయడానిక్ మీరు రెండు వేర్వేరు పరీక్షలు పిందవచుచు. మీ అింతట మీరు 
చేయగలిగే ర్యాపిడ్ యెంటిజెన్ టెస్ట్ (RAT) మరియు టెసిట్ింగ్ క్లోనిక్ వద్ద చేయబడే PCR (ముకుకు మరియు గింతు 
స్్వబ్) టెస్ట్

 • ఒకవేళ మీరు తీవ్రమైన అసవేస్థతకు గురయ్యా ప్రమాదెం ఎకుకువగా ఉన్నట్లయితే, మీరు PCR టెస్ట్ 
చేయించుకోవాలి. మీరు PCR పరీక్ష ఫలితానినా త్వరగా పిందలేకపోతే, మీరు PCR పరీక్ష ఫలితిం కోసిం వేచి 
ఉననాప్పుడు రాయేపిడ్ య్ింటీజెన్ పరీక్ష (మీకు ఒకటి ఉింటే) చేయిండి.

 • ఒకవేళ మీరు తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదిం లేనటలోయతే, పిసిఆర్ టెస్ట్ చేయించుకోమని మీ డాకట్రు మీకు 
చెపపునటలోయతే, రాయేపిడ్ య్ింటిజెన్ టెస్ట్ చేయించుకోిండి.

న్కు COVID-19 పాజిటివ్ అని తేలితే నేను ఏమి చేయ్లి?
 • ఒకవేళ మీకు పాజిటివ్ PCR టెస్ట్ రిజల్ట్ ఉననాటలోయతే, మీకు ఎలింటి లక్షణాలు లేనపపుటికీ, మీకు COVID-19 

ఉింటుింది. COVID-19 పాజిటివ్ గా నిరాధా రణ అయన వయేకుతి లు మరియు ఇింటి వద్ద సురక్షితింగా COVID-19ని 
నిర్వహిించే వయేకుతి ల కరకు మీరు సలహాలను విధిగా పాటిించాలి.

 • ఒకవేళ మీకు పాజిటివ్ రాయేపిడ్ య్ింటీజెన్ టెస్ట్ ఉననాటలోయతే, సరీవేస్ Service NSW తో ఫలితాన్్న రిజిసట్ర్ 
చేసుకెండి మరియు COVID-19 పాజిటివ్ గా నిరాధా రణ అయన వయేకుతి ల కరకు సలహాలను పాటిించిండి మరియు ఇింటి వద్దనే COVID-19ను 
సురక్షితింగా నిర్వహిించిండి.

ఒకవేళ ఏవైన్ ఆరోగయే సమసయేలు ఉననాటలోయతే మరియు భాషా మద్దతు అవసరిం అయతే, TIS 131 450 కు కల్ చేయిండి మరియు 
టెలిఫోన్ 1800 022 222 పై Health Direct కరకు అడగిండి.
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