COVID-19 ਟੈਸਟ
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and
correctly use this information

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਿਕਉ ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ (ਿਵਸ਼ਾਣੂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਐਸਏਆਰਐਸ (SARS)-ਸਬੰਧਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (SARS-CoV-2) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਸਮ� ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ
ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਂ ੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਰਲ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਦ
ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਅਕਸਰ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਸਵੈਬ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ
ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਾਇਰਸ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ (ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਸਵੈਬ):
•

ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ
ਹਨ। ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ
ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਮ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਮੂਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਐ ਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ):
•

ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।

•

ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਸਮ� COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਸੀ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਮਾਰੀ
ਤ� ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਲਈ।

•

ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।

•

ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ
ਦੱਸਣਾ ਘੱਟ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
•

ਜਾਂਚ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

•

ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:
o

ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ

o

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ:

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਿਮੰਟ ਲੱ ਗਣਗੇ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਜਾਗਦੇ ਰਹੋਗ।ੇ
•

ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ: ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈਬ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਘੁ ਮਾਏਗਾ। ਕਈ
ਵਾਰੀ ਸਟਾਫ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਸਵੈਬ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਸਿਕੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।

•

ਖੂਨ ਜਾਂਚ: ਸਟਾਫ਼ ਸੂਈ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਲਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਸੂਈ ਨੂੰ
ਂ ਲ 'ਤੇ ਸੂਈ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਗ
ਚੁਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਲਵੇਗਾ।

ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੋਗ।ੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ
ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਂ ਦਬਾਓ ਿਜੱਥੇ ਸੂਈ ਲੱ ਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਕਦ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਿਦਨ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਿਕਹੜੀ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
•

ਦਰਦ

•

ਨੀਲ ਪੈਣੇ

•

ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣਾ

•

ਚੱਕਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ,
ਜਾਂਚਾਂ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ, ਥੇਰੇਪੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ।
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