
 

 

 

 

 

 ہے؟ اجارہ کا ٹیسٹ کیوں کیا وائرسا کورون میرا
منتقل ہوتا ہے۔ عام  ںیسے دوسرے شخص م کیا ےعیرابطے کے ذر یبیقر ،کہا جاتا ہے یبھ 91 ڈی، جسے کوورسائو کورونا

 کنیل ںیہ یہوسکت بھی ںینہظاہر عالمات  ںی۔ کچھ لوگوں مںیشامل ہ یکم ںیکے احساس م سونگھنےاور  یکھانس ،بخار ںیعالمات م

 ۔ںیکو دوسروں تک پہنچا سکتے ہ کشنیوہ انف یپھر بھ

ایسا اس امر کی ۔ ہم ںینہ ای ںیعالمات ہ یک 91۔ ڈیکوو ںیان م ایجاتا ہے کہ آ ایک سٹیکا ٹ ضوںیداخل ہونے پر تمام مر ںیم سپتالہ

کو  آنے والے دیگر افرادعملے اور  ،ضوںیتاکہ ہم اپنے مر ںینہ ایہے  کشنیموجودہ انف ںیانہ ایکہ آ ںیکرتے ہیئے کرنے کے ل پڑتال

 ۔ںیمحفوظ رکھنے کے لئے مناسب اقدامات کرسک
 

 جائے گا؟ سکرین کیامجھے کب اور کہاں 
 جائے گا۔ سکرین کیا ںیوارڈ م یجاتا ہے تو آپ کو عام طور پر کسکیا  آپ کو داخل اگر

بار پھر  کیدن کے بعد آپ کو ا 5ہم تو  ہوں ضیمر داخل شدہہسپتال میں یعنی  ان پیشنٹ یبھ یاور آپ ابھ وہ یمنف ٹیسٹآپ کا  اگر

 امکان موجود ہے۔ کینے کا اہوکہ آپ کو داخلے کے دوران وائرس  ہے ہیوجہ  یگے۔ اس ک ںیکر نیسکر

 

 ؟یجائے گ کیکس طرح  میری سکرینینگ
 ہی لیکن، اس ٹیسٹ سے درد نہیں ہوتا۔ جائے گا ایلسے نمونہ  (ے سرے واال تنکاک یروئ) سواب کیکے حلق اور ناک سے ا آپ

 ۔ںیلگتے ہ کنڈیصرف چند س ںیاس م کنیہے ل دہ ہو سکتا فیتکل

 

 گے؟ ںیکب نتائج مل مجھے
 یمعلوم ہونے سے پہلے ہ جہیگے۔ اگر آپ کو نت ںیواپس آجائ ںیدن م 3سے  2 جائے گا اور نتائج جایبھ کو یبارٹریلسواب کا  آپ

رابطہ نہ کیا ہماری طرف سے دن کے اندر  4مثبت ہوگا۔ اگر آپ نے  یجہنتکال کریں گے جب  یتب ہ ہم آپ کو، تو وہ ایگ ایفارغ کرد

 ۔ںیسمجھ سکتے ہ یکو منف سٹیتو آپ ٹ گیا

 

 ؟گا ہو ایکرنے کے بعد ک نیسکر مجھے
 یتو آپ ک ہو یمنفکا نتیجہ جائے گا۔ اگر آپ  ایمنتقل کرد ںیوارڈ م مخصوص کیجاتا ہے تو آپ کو ا ایمثبت پا کے نتیجے کوآپ  اگر

 ۔یرہے گ یبھال معمول کے مطابق جار کھید

کی ڈھال چہرے ، ماسک اور ایپرن ،دستانے: یضرورت ہوگ یسامان پہننے ک یفراہم کرنے پر ہمارے عملے کو حفاظت نگہداشت

 ہوں۔ بھی عالمات نہکوئی  وآپ ک چاہے ،وائزر یعنی

 

 ایو تو کہ ہوامثبت ٹیسٹ وائرس کا  جن کا ہوسے رابطہ  ضیمر سےیا یاور کس وائرس سے پاک ہوں ںیم اگر
 ہوگا؟

اگر آپ اس کا امکان ہے۔  قیام کے دوران ںیسپتال مہ آپ کے لیکن ،ںیسے بچنے کے لئے ہر ممکن اقدامات اٹھاتے ہ زد یوائرس ک ہم

 ۔گے ںیہم آپ کو اس وقت آگاہ کر تو جاتا ہے ایپا 91 ڈیکوو میں بعد میںجس  یںکرتے ہ سامناسے  ضیمر سےیا یکس

سطح  ینا پڑے گا۔ آپ قومکو عالدگی میں رکھدن تک خود  94گے اور آپ کو  ںیہم آپ کو مطلع کر ،تو ںیآپ گھر پر موجود ہ اگر

 ۔ںیسکتے ہ مالحظہ کر ہاںی یرہنمائپر دی َگئی 

 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home- 

guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection 
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 ہسپتال سے فارغ۔ یہوگ کرنا جانچ پڑتال یدن تک عالمات ک 94تو آپ کو اپنا درجہ حرارت اور  ںہی ہو ںیسپتال مہ متواتراگر آپ 

 .ختم نہ ہوجائے عالدگی یدن ک 94چاہئے جب تک کہ رابطے کے بعد پورے نا کو عالدگی میں رکھپر آپ کو خود ہونے 

 

 کرسکتا ہوں؟ ایکیئے لاپنے اور دوسروں کے تحفظ کے  ںیم
 اور اپنے ہاتھ بن میں ڈال دیں۔ پھر ٹشو کو ںیاستعمال کر لیئےکے  نکنےیچھ ای یکھانس ںیاور انہ ںیاپنے ساتھ رکھ شہیہم ٹشو ،

 ۔ںیکا استعمال کر لیج رزٹائینیس ای، ںیدھو ل

  نہ  ابیدست یکے استعمال کے بعد۔ اگر صابن اور پان پبلک ٹرانسپورٹخاص طور پر  ،ںیدھوئاکثر سے  یصابن اور پاناپنے ہاتھ
 ۔ںیکا استعمال کر لیج ٹائزرینیہو تو س

  ۔ںیکر زیک اور منہ کو چھونے سے گرنا ،آنکھوں یدھوئے ہوئے ہاتھوں سے اپنبغیر 

 ںوہ ماریجو ب ںیکر زیرابطے سے گر یبیان لوگوں سے قر. 
 

 

 
 

کر  رابطہہو تو آپ درج ذیل کے ذریعے  کرنا کوئی تبصرہ وکآپ  ںیکے بارے م سروس ای معلوماتی پرچےاس اگر 
 :ںیسکتے ہ

 
https:/www.cht.nhs.uk/contact-us/feedback/ 

 

 .ںیرابطہ کر اوپر بیان کردہ سےتو  ںیچاہتے ہ ںیزبان م ای صورتاور  یمعلومات کس ہیاگر آپ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

We are a smoke and vape free Trust. If you need help to quit yorkshiresmokefree.nhs.uk can help  

 مقسلاب لاصاالت كمن ىجريف ةفلتخم غةل ىلإ ةجممتر وأ يراغم لكبش ةملوعملا هذه ىلع لوصحلا تجتحا اذإ"

 "هالعأ روكذمال
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