ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੇਰਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੱ ਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਿਾਂ ਵਵੱ ਚ,
ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਸੁੰ ਘਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵਹਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲੱਛਿ ਨਾ ਹੋਿ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱ ਕ ਇਹ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਿ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱ ਖਿ
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕੀਏ।

ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਾਰਡ ਵਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 5 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ ਪਨਪ ਵਰਹਾ ਸੀ।

ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇੱ ਕ ਸਵੈਬ (ਰੂੰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਡੰ ਡੀ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਕਲੀਫ-ਰਵਹਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਕੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 2-3 ਵਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਆ ਜਾਿਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰ ਨ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਸੀ।

ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱ ਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਾਰਡ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਵਖਆਤਮਕ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ: ਦਸਤਾਨੇ, ਐਪਰਨ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵਾਇਜ਼ਰ,
ਪਵਹਨਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ/ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਜਸ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰੋਕਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱ ਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home- guidance-forhouseholds-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਵਮਲਿ
’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 14 ਵਦਨ ਲੰਘਿ ਤੱ ਕ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
 ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਿੇ ਨਾਲ ਵਟਸ਼ੂ (ਪੇਪਰ) ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਿੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕ ਨੂੰ ਢਕਿ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਵਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ, ਅਤੇ
ਆਪਿੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਕੀਟਾਿੂ-ਮੁਕਤ ਜੈੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 ਆਪਿੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਿ ਅਤੇ ਪਾਿੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਸਾਬਿ ਅਤੇ ਪਾਿੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਕੀਟਾਿੂ-ਮੁਕਤ ਜੈੈੱਲ ਵਰਤੋ।

 ਬਗੈਰ ਧੋਏ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਿੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 ਵਬਮਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਝ ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ:
https:/www.cht.nhs.uk/contact-us/feedback/

ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਪ੍ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

"ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺗﺟﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻐﺎﻳﺭ ﺃﻭ ﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻳﺭﺟﻰ ﻣﻧﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ
"ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ

ਸਾਡਾ ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਪ ਮੁਕਤ ਟਰੱ ਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ yorkshiresmokefree.nhs.uk ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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