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اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آئے تو 
کیا کرنا چاہیے

اگر آپ میںCOVID-19 کی کوئی عالمات نہیں ہیں تو آپ 
کو اپنے اہِل خانہ میں شامل دیگر افراد سے علیحدہ ہونے کی 
ضرورت نہیں ہے اور آپ کام پر جا سکتے ہیں ماسوائے اس 

کے کہ آپ COVID-19 میں مبتال کسی فرد کے قریبی رابطہ 

ہوں۔ بہرحال معمول کی احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا 

اہم ہے جیسے اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن اور پانی سے دھونا، 

اپنے گھر سے باہر چہرے پر نقاب پہننا اور جس قدر ممکن ہو 

دوسروں سے 6 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اگر آپ COVID-19 میں 

مبتال کسی فرد کا قریبی رابطہ ہیں تو آپ کو آخری مرتبہ ان 

کے ساتھ ذاتی رابطہ میں آنے کے بعد سے 10 دن کے لیے گھر 

میں رہنا چاہیے اور اس وقت کے دوران اور اس کے بعد کے 

چار دن تک اپنی عالمات پر نظر رکھنی چاہیے۔

اگر آپ میں COVID-19 کی عالمات پائی جائیں تو اگرچہ 
آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی بھی ہو تب بھی بغیر دوا 

لیے بخار اتر جانے اور اپنی عالمات میں کمی ہونا شروع ہو 

جانے کے بعد کم از کم 24 گھنٹے تک گھر میں ہی رہیں۔ اگر 

آپ کی عالمات میں شدت آ جائے یا ان میں کمی نہ ہو 

تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو کال کر کے اس 
بارے میں بات کریں کہ آپ کی بیماری کی اور کیا وجہ 

ہو سکتی ہے یا آیا آپ کو ایک مرتبہ اور COVID-19 کا ٹیسٹ 
کرانا چاہیے۔ اگر آپ کو نگہداشت صحت فراہم کنندہ کی 

ضرورت ہو تو 692-4692-844 یا 311 پر کال کریں۔ نگہداشِت 

صحت ترِک وطن کی حیثیت یا ادائیگی کی صالحیت سے 

قطع نظر دستیاب ہے۔

اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہو تو 
فوراً خود کو دوسروں سے علیحدہ کر لیں
دوسروں کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے خود کو دوسروں 

سے علیحدہ کر لیں۔ باحفاظت طریقے سے علیحدہ رہنے 

کے لیے اپنے کمرے کے اندر ہی اکیلے رہیں جہاں کوئی 

اور نہ ہو اور اگر ممکن ہو تو علیحدہ باتھ روم استعمال 
کریں۔ اگر دوسرے لوگوں کے درمیان جانا ضروری ہو تو 

چہرے پر نقاب پہنیں اور دوسروں سے کم از کم 6 فٹ 

دور رہیں۔ اگر آپ گھر پر باحفاظت طریقے سے دوسروں 
سے علیحدہ نہیں رہ سکتے تو ہوٹل میں مفت کمرے 

کا بندوبست کروانے کے لیے 692-4692-844 پر کال کریں یا 
 https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care/

مالحظہ کریں۔



ان سب کے پورا ہو جانے تک آپ کو علیحدہ 
رہنا چاہیے:

1۔ اس بات کو کم از کم 10 دن ہو چکے ہوں: 
a. جب آپ نے پہلی مرتبہ خود کو بیمار محسوس کیا یا 

b.  جس تاریخ کو آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا )اگر آپ نے بیمار 
محسوس نہیں کیا( 

2۔  آپ کو کم از کم 24 گھنٹے سے بغیر بخار کی اور درد کش ادویات 
لیے )جیسے Tylenol ،Motrin ،Advil یا ایسپرن( بخار نہیں ہوا

3۔ مجموعی طور پر آپ کو بیماری سے افاقہ ہوا ہے۔

اگر آپ میں سانس لینے میں دقت، سینہ میں 

مسلسل درد یا دباؤ، بے چینی، جاگتے رہنے میں 

مشکل، ہونٹوں یا چہرے کا نیال پن یا کوئی اور ہنگامی 

صورتحال کی کیفیت ظاہر ہو تو 911 پر کال کریں۔

اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے 
بات کریں

اپنے نگہداشِت صحت فراہم کنندہ کو کال کر کے بتائیں کہ 

آپ کا COVID-19 کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ اگر آپ 

ایک معمر بالغ فرد ہیں یا آپ کو بنیادی صحت کا کوئی 

عارضہ الحق ہے تو آپ کے نگہداشِت صحت فراہم کنندہ 

کے پاس آپ کو محفوظ رکھنے اور آپ کی نگہداشت 

جاری رکھنے کے لیے مزید ہدایات ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں 

کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آئے ان کو 90 دن تک ٹیسٹ نہ 
کروانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ مثبت ٹیسٹ کے بعد 90 دن 

کے اندر طے کی جانے ولی فوری ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹس 

کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ میں نئی عالمات ظاہر 
ہوں تو اپنے نگہداشِت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں۔

اگر آپ کو نگہداشِت صحت فراہم کنندہ کی ضرورت 
ہو تو 692-4692-844 یا 311 پر کال کریں۔ نگہداشِت صحت 
ترِک وطن کی حیثیت یا ادائیگی کی صالحیت سے قطع 

نظر دستیاب ہے۔

NYC TEST & TRACE کے لیے تیاری 
 NYC کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آنے پر COVID-19 آپ کے

Test & Trace کا ایک تربیت یافتہ کنٹیکٹ ٹریسر آپ کی 
باحفاظت رہنے میں مدد کرنے کے لیے آپ کو کال کرے گا۔ 

آپ کے فون کیرئیر کے مطابق، کالر شناخت پر “COVID” یا 

“NYC Test + Trace” لکھا آئے گا یا نمبر “-540-212” یا “-240-212” 
سے شروع ہو گا۔ 



کنٹیکٹ ٹریسر:

•   آپ کی باحفاظت طریقے سے علیحدہ ہونے میں مدد کرے 
گا تاکہ آپ دوسروں میں COVID-19 نہ پھیالئیں۔ 

•   آپ کی کسی بھی قسم کی درکار معاونت میں مدد کرے گا 
بشمول طبی نگہداشت، خوراک یا رہنے کے لیے مفت جگہ۔

•   آپ سے ان لوگوں کے نام اور رابطہ کی معلومات مانگے گا 
جن سے آپ حال میں قریبی رابطے میں آئے ہوں اور ممکنہ 

طور پر ان کو COVID-19 کی زد میں الئے ہوں۔

•   کبھی بھی آپ کی ترِک وطن کی حیثیت کے متعلق نہیں 
پوچھے گا۔

•   آپ کے قریبی رابطوں کو یہ بتانے کے لیے کال کرے گا کہ ان 
کے COVID-19 کی زد میں آ چکے ہونے کا امکان ہے اور ان کو 

ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ آپ کا نام کبھی بھی نہیں بتایا جائے گا 

اور رازداری برقرار رکھی جائے گی۔

•   اس بات کو یقینی بنائے گا کہ حاصل شدہ معلومات کو 
باحفاظت طریقے سے رکھا جائے۔

براِہ مہربانی کنٹیکٹ ٹریسر کے سواالت کے جوابات 
ایمانداری سے دیں — ان کو آپ کی مدد کرنے اور دوسروں کو 

محفوظ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کانٹیکٹ ٹریسر اگر آپ 

سے فون پر رابطہ نہ کر پائیں تو وہ آپ کے گھر پر بھی آپ سے 

مالقات کرنے آ سکتے ہیں۔ ان کے پاس بطور کانٹیکٹ ٹریسر 

اپنی شناخت کروانے کے لیے شناخت موجود ہو گی۔ مزید 

معلومات کے لیے TestandTrace.NYC  مالحظہ کریں 

کال کے لیے کس طرح تیاری کی جائے

مرحلہ 1۔    تعین کریں کہ آپ کب دوسروں کو 
COVID-19 کی زد میں الئے ہوں گے

ان تاریخوں کو لکھ لیں تاکہ کنٹیکٹ ٹریسر کو ان لوگوں 

تک پہنچنے میں مدد دے سکے جن کے زد میں آئے ہونے 

کا امکان ہے۔

)a(   وہ تاریخ یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ نے 
پہلی مرتبہ خود کو بیمار محسوس کیا تھا۔

  تاریخ جب آپ نے پہلی مرتبہ خود کو بیمار 

محسوس کیا تھا۔

یا



  وہ تاریخ جب آپ ٹیسٹ کروانے COVID Express گئے 
تھے، اگر آپ نے خود کو بیمار محسوس نہیں کیا تھا۔ 

______/_______/_____  

)b(   اب وہ تاریخ لکھیں جو اس تاریخ سے دو دن قبل تھی۔

______/_______/_____  

)c(   پھر وہ تاریخ لکھیں جب آپ نے دوسروں سے 

علیحدگی شروع کی۔

______/_______/_____  

)b( اور )c( اور ان کے درمیان کی تاریخیں وہ ہیں جب 

دوسرے COVID-19 کی زد میں آئے ہوں گے۔

مرحلہ 2۔    ان افراد کے نام لکھیں جن کے ساتھ 
آپ قریبی رابطے میں آئے

ان تمام افراد کے نام لکھیں جن کے ساتھ آپ نے )b( اور 

)c( اور ان کے درمیان کی تاریخوں میں وقت گزارا۔ 

ان میں شامل ہیں:

• وہ لوگ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں

•   وہ لوگ جن کے ساتھ آپ جسمانی یا جنسی طور پر قریب 
رہے ہیں 

•   وہ لوگ جنہوں نے آپ کے گھر میں خدمات مہیا کیں اور وہ 
24 گھنٹے کے کسی عرصے کے دوران کم از کم 10 منٹ کے لیے 

آپ سے 6 فٹ سے کم فاصلے پر رہے ہوں۔

•   وہ لوگ جن کے سات آپ کام کرتے ہیں اگر وہ 24 گھنٹے کے 
کسی عرصے کے دوران کم از کم 10 منٹ کے لیے آپ سے 6 

فٹ سے کم فاصلے پر رہے ہوں۔

•   دیگر افراد جو 24 گھنٹے کے کسی عرصے کے دوران کم از کم 
10 منٹ کے لیے آپ سے 6 فٹ سے کم فاصلے پر رہے ہوں۔

اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہے تو آپ اس فہرست 
میں موجود افراد کو فوری طور پر بتا سکتے ہیں کہ ان 

کو COVID-19 کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور دوسروں سے 
علیحدہ رہنا شروع کر دینا چاہیے، اگر آپ کو ایسا کرنے 

میں کوئی دقت نہ محسوس ہو۔ کنٹیکٹ ٹریسر ہر فرد 

کی ٹیسٹ کروانے اور درکار نگہداشت حاصل کرنے میں 

مدد کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرے گا۔



COVID Express سائٹس پر پولیِمِیریس چین ری ایکشن 
)polymerase chain reaction, PCR( ٹیسٹ کیے جاتے ہیں 

جو COVID-19 کا سبب بننے والے وائرس کے جنیاتی 

مادے کا سراغ لگاتے ہیں۔ PCR ٹیسٹ بالکل درست 

ہوتے ہیں کیونکہ یہ تب بھی وائرس کا سراغ لگا سکتے 

ہیں جب کہ آپ کے اندرونی نظام میں اس کی بہت 

ہی کم مقدار موجود ہو۔ زیادہ تر ٹیسٹوں کے نتائج آپ 

کے COVID Express  تشریف لے جانے کے دن ہی دستیاب 

ہو جائیں گے۔ مریضوں کے پورٹل کے ذریعے ساتھ کے 

ساتھ نتائج وصول کرنے کے لیے “MyChart” )میرا چارٹ( 

)epicmychart.nychhc.org/MyChart( پر اندراج کریں۔ اگر 
آپ مریضوں کے پورٹل تک رسٰائی نہ حاصل کر پا رہے ہوں 

تو کلینک کے عملے کا ایک رکن اپ کو کال کر کے آپ کے 

نتائج بتادے گا یا آپ اپنے پرنٹ شدہ نتائج وصول کرنے کے 

لیے دو یا تین ایاِم کار کے بعد کلینک واپس آ سکتے ہیں۔ 

اپنے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کرنے کے 
دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے

اپنے نتائج کا انتظار کرنے کے دوران )اور حاصل ہو جانے 

کے بعد بھی( آپ کو یہ کرنا جاری رکھنا چاہیے:

•   اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر رہیں: اگر آپ میں عالمات 
ہوں تو جس قدر ممکن ہو گھر پر ہی رہیں تاکہ دوسروں 

کے ساتھ رابطہ میں آنے سے بچیں، بالخصوص ان افراد 

سے جن کو COVID-19 کی شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ہو 

سکتا ہے )بشمول معمر بالغ افراد اور بنیادی صحت کے 
مخصوص امراض میں مبتال کوئی بھی فرد(۔

•   جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں: اپنے اہِل خانہ کے عالوہ 
دیگر افراد سے کم از کم 6 فٹ دور رہیں۔

•   چہرے پر نقاب پہنیں: اپنے آپ کو اور اپنے ِگرد موجود 
افراد کو محفوظ رکھیں۔ چہرے کے نقاب COVID-19 کے 
پھیالؤ کو کم کرنے میں مددگار ہیں خاص طور پر اس 

وقت جب آپ بیمار ہوں اور اپنی بیماری سے العلم ہوں۔ 

•   ہاتھوں کے صحت مند حفظاِن صحت پر عمل 
کریں: اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن اور پانی سے دھوئیں 

یا اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہو تو الکحل سے بنا 
ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں؛ بار بار چھوئی جانے والی 

سطحوں کو باقاعدگی سے صاف کریں؛ اپنے چہرے کو اَن 

دھلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں؛ اور اپنی کھانسی یا چھینک 

کو ٹشو یا اپنی آستین سے ڈھانپیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں۔



فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ

فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ

فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ

کنٹیکٹ ٹریسر کے 
ساتھ اپنی کال کے لیے 
اپنے رابطوں کے متعلق 

معلومات کو لکھ کر 
تیار رہیں: 



صورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ 

صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔

فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ

فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ

فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ

فرد کا نام  Home address 

گھر کا پتہ 

فون نمبر

 حالیہ ترین رابطے 
کی تاریخ


