
ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ (COVID-19)

COVID-19 ਟੈਸਟਟੰਗ

ਟਕਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਨੂੰ ਿੁਖਾਮ ਿਾ ਂਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਲਿੁਲ 
ਥੋੜੇ ਕਿਹੇ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ COVID-19 ਦੀ ਿਾਚਂ ਿਰਵਾ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਿੁਖਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਿਾ ਂਰਾਤ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
• ਸਾਹ ਸਿੰਧੀ ਲੱਛਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਗਲੇ ‘ਚ ਦਰਦ ਿਾ ਂਖੁਰਿ ਮਕਹਸੂਸ 

ਹੋਣੀ, ਨੱਿ ਵਗਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਔਖ, ਸੁੰਘਣ ਿਾ ਂਸੁਆਦ ਦੀ 
ਸ਼ਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਣੀ

• ਹਰੋ ਲੱਛਣ ਕਿਨ੍ਾ ਂਕਵਚੱ ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਿੋੜਾ ਂਦਾ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਲੱਗਣ,ੇ 
ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ/ਆਉਂਦੀ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਭੱੁਖ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਣੀ।

ਜਾਚਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਿਾਚਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਾਦਂੀ ਹੈ।
• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਿਾਚਂ ਿਲੀਕਨਿ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂ

ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਪੱਤਰ (ਰੈਫਰਲ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਿਾਓ। 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਲੀਕਨਿਾ ਂਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

• ਟੈਸਕਟੰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਿਾਚਂ ਿੇਂਦਰਾ ਂ(ਿਲੀਕਨਿਾ)ਂ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀ 
ਮਾਸਿ, ਗਾਉਨ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ ਦਾ ਿਵਚ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ।

• ਿਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾ ਂਿਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਿ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਮੂਨੇ (ਸਵਾਿ) ਕਲੱਤੇ ਿਾਦਂੇ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਜਾਚਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਚਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਆ ਿਾਣ ਤੱਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਿ ਮਕਹਸੂਸ 

ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਤੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਕਹਣਾ (ਸਵੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਾਣਾ) 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਿਾ ਰਹੇ ਿਾ ਂਿੋਈ ਅਪਾਤਿਾਲ 
ਸਕਥਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਿਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਿਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੋਲ ਕਮਲਣ ਲਈ ਲੋਿੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦੇ। 

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਾਦਂੇ ਹਨ (ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਔਖ 
ਹੋਵੇ), ਤਾ ਂਕਸਫਰ ਕਸਫਰ ਕਸਫਰ (000) ਉੱਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ। ਰੋਗ ਵਾਹਨ 
ਗੱਡੀ (ਐਂਿੂਲੈਂਸ) ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ COVID-19 ਦੇ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਚਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੂਸਕਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਵਖੱਰਾ ਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੋ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਹੋ ਤਾ ਂਇੱਿ ਸਰਿੀਿਲ ਮਾਸਿ ਪਾਓ ਅਤੇ 
1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿਣਾ ਿੇ ਰੱਖੋ। 

• ਅੱਛੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਿਾਿਾਇਦਾ ਧੋਵੋ। 
ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਿਾ ਂਕਛੱਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੁਹਣੀ ਿਾ ਂਕਟਸ਼ ੂਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱ ਲਵ।ੋ

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਟਕਥੋਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਏ ਹੋ  
ਕਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹਇੋਆ ਹਵੋ,ੇ ਤਾ ਂਕਿਸ ਕਦਨ ਤਸੁੀਂ ਆਕਖਰਲੀ  
ਵਾਰ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ 14 ਕਦਨ ਿਾਅਦ 
ਤੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਕਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਸੇ COVID-19 ਹੋਏ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਕਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਕਹਲਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, ਇੱਿੋ ਘਰ 
ਦੇ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਾ, ਿਾ ਂਆਮ-ੋਸਾਮ੍ਹਣੇ 15 ਕਮੰਟਾ ਂਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ 
ਿਾ ਂ2 ਘੰਕਟਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਿੰਦ ਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ)। 

• ਘਰ ਕਵਚੱ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਇਿਕੱਲਆ ਂਿਰਨਾ (home isolation) 
ਹਰ ਇੱਿ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਿ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਿ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਿ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਾਂਚ  
ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਨੇਗਕਟਵ ਆਇਆ ਹ।ੈ 

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਟਕਵੇਂ ਟਮਲਣਗੇ?
• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਚਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਕਟਆ ਂ

ਦੇ ਕਵੱਚ ਕਵੱਚ ਕਮਲ ਿਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ 72 ਘੰਕਟਆ ਂਤੱਿ 
ਦਾ ਸਮਾ ਂਲੈ ਿੇ ਚੱਲੋ। 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਅਪਾਤਿਾਲ ਕਵਭਾਗ ਿਾ ਂਪਿਕਲਿ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ COVID-19 ਿਲੀਕਨਿ ਕਵਖੇ ਿਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ COVID-19 ਦਾ ਨੈਗਕਟਵ ਨਤੀਿਾ SMS ਰਾਹੀਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਪੈਥੋਲੋਿੀ COVID-19 SMS 
ਨਤੀਿੇ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਿਸਟਰ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਿਸਟਰ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਿ ਕਸਹਤ ਕਡਸਕਟਰਿਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ 
ਿਨਤਿ ਕਸਹਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਿਾੱਲ ਆਵੇਗੀ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ GP ਵੱਲੋਂ ਇਿੱਠਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਿਾ ਂਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੂਿੇ ਸਥਾਨਾ ਂਤੋਂ ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਿੇ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਟਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ 
(ਨਤੀਜਾ ਪੋਟਿਟਟਵ) ਪਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ?
• ਕਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸੰਭਾਲ ਿਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿ ਦਾ 
ਿੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਮੈਡੀਕਿਅਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।

Punjabi

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


ਮੈਂ ਜਾਚਂ ਟਕੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ/ ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
• COVID-19 ਦੇ ਕਿਸੇ ਿਲੀਕਨਿ ਉੱਤੇ ਿਾਓ: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 ਿਾ ਂ
• ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ 

ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਿ ਹੈਲਥ COVID-19 ਜਾਚਂ ਕੇਂਦਰ ਟਟਕਾਣੇ: 

ਸਿਰਿ ਕਟਿਾਣਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ ਫੋਨ ਰੈਫ਼ਰਲ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ (COVID-19)

COVID-19 ਟੈਸਟਟੰਗ

© NSW Health June 2020. SHPN (HP NSW) 200310

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx

	Suburb: 
	Location: 
	Opening hours: 
	Phone: 
	Referral: 
	Suburb 1: 
	Location 1: 
	Opening hours 1: 
	Phone 1: 
	Referral 1: 
	Suburb 2: 
	Location 2: 
	Opening hours 2: 
	Phone 2: 
	Referral 2: 
	Suburb 3: 
	Location 3: 
	Opening hours 3: 
	Phone 3: 
	Referral 3: 
	Suburb 4: 
	Location 4: 
	Opening hours 4: 
	Phone 4: 
	Referral 4: 
	Suburb 5: 
	Location 5: 
	Opening hours 5: 
	Phone 5: 
	Referral 5: 
	Suburb 6: 
	Location 6: 
	Opening hours 6: 
	Phone 6: 
	Referral 6: 
	Suburb 7: 
	Location 7: 
	Opening hours 7: 
	Phone 7: 
	Referral 7: 
	Suburb 8: 
	Location 8: 
	Opening hours 8: 
	Phone 8: 
	Referral 8: 
	Suburb 9: 
	Location 9: 
	Opening hours 9: 
	Phone 9: 
	Referral 9: 
	Suburb 10: 
	Location 10: 
	Opening hours 10: 
	Phone 10: 
	Referral 10: 
	Suburb 11: 
	Location 11: 
	Opening hours 11: 
	Phone 11: 
	Referral 11: 
	Suburb 12: 
	Location 12: 
	Opening hours 12: 
	Phone 12: 
	Referral 12: 
	Suburb 13: 
	Location 13: 
	Opening hours 13: 
	Phone 13: 
	Referral 13: 
	Suburb 14: 
	Location 14: 
	Opening hours 14: 
	Phone 14: 
	Referral 14: 


