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COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼
ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ


ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੀ ਿਈ ਿਾਈਡ ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਿ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ।ਟੈਸਧਟੰਿ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਾਰੇ COVID ਤਤਕਾਲ ਹਿਾਲੇ ਸੰਬੰਿੀ
ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਿਾਈਡੈਂਸ ਨੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਕੱਤਾਮਖੀ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱਧਖਆ ਧਿਭਾਿ ਦੇ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ COVID-19 ਿਾਲੇ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਪਛਲੇ 14 ਧਦਨਾਂ
ਧਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ





ਭਾਿੇਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਤਹਾਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਧਦਨ ਜਾਂ
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਓਂਟਾਧਰਓ ਿਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਧਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਦੇਣ ਧਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਧਸਰਫ COVID ਧਚਤਾਿਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ
ਹਣ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰਧਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ/ਸਕਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ/ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਪਛਲੇ 14 ਧਦਨਾਂ ਧਿੱਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆ/ਿਈ ਹਾਂ






ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ 10 ਧਦਨਾਂ* ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਅਲੱਿ ਰੱਖ।ੋ ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਬਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਧਟਆਂ ਅੰਦਰ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਧਿੱਚ ਸਿਾਰ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਧਦਨਾਂ*
ਬਾਅਦ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਬਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਧਟਆਂ ਅੰਦਰ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਧਿੱਚ ਸਿਾਰ ਹੋ ਧਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ/ਸਕਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੇ ਅੰਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਪਛਲੇ 14 ਧਦਨਾਂ ਧਿੱਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
 ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ 14 ਧਦਨਾਂ
ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਧਕਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਧਜਸ ਧਦਨ ਤੋਂ
ਤਸੀਂ ਓਂਟਾਧਰਓ ਧਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆਏ ਹੋ।
 ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੰ 10 ਧਦਨਾਂ* ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।10 ਧਦਨਾਂ* ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਬਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਧਟਆਂ ਅੰਦਰ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਧਿੱਚ ਸਿਾਰ
ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਧਦਨ ਤੋਂ 14 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ।ਧਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਧਿਖੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਿ
ਕਰੋ।

* ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਧਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਿਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ICU ਪੱਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਾਡਾ ਇਧਮਊਨ ਧਸਸਟਮ ਬਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੈ (ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਤਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋ), ਤਾਂ 20 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖ।ੋ

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ/ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਪਛਲੇ 14
ਧਦਨਾਂ ਧਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ



ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਧਦਨਾਂ* ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖ।ੋ

ਨੋ ਟ:ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਧਦਰ ਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਕਰਨਾ, ਦਧਜਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਨੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੈ-ਧਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ COVID-19ਦੇ ਲੱਛਣ ਧਿਕਧਸਤ ਹੰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਦਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ (ਧਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਾਨੰਨ ਅਤੇ ਓ. ਰਧਜ. 364 ਅਨਸਾਰ) 'ਤੇ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਸੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ ਜਾਂ ਧਚਹਰਾ ਢਕੋ।

ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ





https://covid-19.ontario.ca/'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ"ੋ 'ਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਉਹ ਧਨਿਾਸੀ ਧਜਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਧਲਕ ਹੈਲਥ (TPH) ਨਾਲ 416-3387600 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਬਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਮਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ TPH ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਿਾ ਧਕ ਤਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ
ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

"ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ" ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?



ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਧਕਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਪਛਲੇ 14 ਧਦਨਾਂ ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਧਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਧਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਧਜਸ ਧਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
o 15 ਧਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਕਮਰੇ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਧਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਰ/ਛੇ ਫੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰੀ 'ਤੇ ਰਧਹਣਾ
o ਇਕੋ ਘਰ ਧਿੱਚ ਰਧਹਣਾ
o ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਇੱਕ ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਕਿੇਂ ਸਰੱਧਖਆਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰ ਲਿਾਤਾਰ ਪਧਹਨਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
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ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?



ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਤਹਾਡੇ ਖ਼ਨ ਦਾ ਨਮਨਾ ਲੈ ਣ ਿੇਲੇ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਧਮਧਲਆ ਸੀ।
ਨੈ ਿੇਧਟਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕ ਤਸੀਂ ਧਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਂਿ।ੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਭਧਿੱਖ ਧਿੱਚ ਤਸੀਂ COVID-19 ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਧਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਂਿੇ, ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਨਹੀਂ ਆਿੇਿਾ ਜਾਂ ਤਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿਿ
ੋਂ ।ੇ

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?



ਜਦੋਂ ਖ਼ਨ ਦੇ ਨਮਨੇ ਧਿੱਚ ਿਾਇਰਸ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਇਸਨੰ ਧਦਖਾਉਣ ਧਿੱਚ ਬਹਤ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਿੇਂ COVID-19 ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਹਣ ਸੰਕਰਧਮਤ ਨਾ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਧਫਰ ਿੀ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ।ਧਜਨ੍ ਾਂ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਅਲੱਿ ਰੱਧਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਦਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।





COVID-19 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਿੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਿੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਲੇ ਿੀ ਅਧਿਆਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਧਜ਼ਧਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਧਨਿਰਾਨੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿੀ।

ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੀ ਮੈਨੰ ਪਧਹਲਾਂ COVID-19 (ਪਰ ਹਣ ਨਹੀਂ) ਹੋਇਆ ਸੀ?



ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਧਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਨੰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਸਮੇਂ COVID-19 ਹੋਿੇ।
ਇਹ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਧਕ ਕੀ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰ ਪਧਹਲਾਂ COVID-19 ਸੀ, ਜੋ ਹਣ ਓਂਟਾਧਰਓ ਧਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਧਿਧਜ਼ਟ ਕਰੋ ਜਾਂ TPH ਨੰ 416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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