COVID-19 ਲਈ ਜਾਂਚ: ਆਮ ਸਵਾਲ (FAQ)
ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਨ:
• ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ: ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਿੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਯਾਨੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਬਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)।
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ (ਕਜਸਨੂੰ ਸੇਰਲ
• ਐਟ
ੋ ੋ ਜੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ): ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਨ
ਟੈਸਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਪੁੱ ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਿਦੇ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜਦਾ ਲਾਗ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ
ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਤਹਾਡੀ ਨੁੱਿ ਜਾਂ ਗਲੇ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਿ ਸਵਾਬ (ਜੋ ਇੁੱ ਿ ਲੂੰਬੀ Q-ਕਟਪ ਵਾਂਗ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਪਾ ਿੇ ਜਾਂ ਲਾਰ ਇਿੁੱ ਠਾ
ਿਰ ਿੇ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਕਵੁੱ ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ
ਿਝ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵੁੱ ਚ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ
ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਲਈ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਾਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨਾਂ ਹੋ ਸਿੇ ਘਰ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ, ਜੇਿਰ
ਤਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੂੰ ਝ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੋ)।
COVID-19 ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਕਿਸਨੂੰ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਿਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲੁੱਛਣ ਹਨ, ਅਕਜਹੇ

ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਨ਼ਿਦੀਿੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਵੁੱ ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵੁੱ ਚ COVID-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਜਸਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
COVID-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਸਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿਸੇ ਕਵਰੋਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੁੱ ਡੇ ਇਿੁੱ ਠ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧ ਜੋਖਮ
ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਮਲਾਿਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਮਹਿ ਕਰਹਾਇਸੀ ਸੈਕਟੂੰ ਗ (ਕਜਵੇਂ ਇੁੱ ਿ ਨਰਕਸੂੰ ਗ
ਹੋਮ) ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਵੁੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਹਾਡੀ ਅਕਜਹੀ ਨੌਿਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੁੱ ਚ ਦਕਜਆਂ
ਨਾਲ ਕਨਯਕਮਤ ਨ਼ਿਦੀਿੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਰੁੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਿੋਈ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ
ਸਾਈਟ ਲੁੱਭਣ ਲਈ, nyc.gov/covidtest ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਣ ਤਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਜਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਫੇਸ ਿਵਕਰੂੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਭੌਕਤਿ ਦਰੀ
’ਤੇ ਅਮਲ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਕਜਆਂ ਦੀ ਰੁੱ ਕਖਆ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਦੋਂ ਕਨਿਲ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ
nyc.gov/health/coronavirus’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Punjabi( India)

ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੇਗੇਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੇਗੇਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਹਾਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਭੌਕਤਿ ਦਰੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਿਵਕਰੂੰ ਗ ਪਕਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਦੋਂ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲੁੱਛਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ
ਪਰ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ
ਕਪੁੱ ਛਲੀ ਲਾਗ ਲਈ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਿੀ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਅਕਜਹੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰੋਟੀਨ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਕਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕਜਨਹਾਂਨੂੰ ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਐਟ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਿਝ ਜਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਲੁੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਨ ਕਵੁੱ ਚ ਖੋਜਣਯੋਗ ਬਣਨ ਕਵੁੱ ਚ ਿਝ ਸਮਾਂ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਉਹੀ ਲਾਗ
ਐਟ
ਦਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ COVID-19 ਲਈ ਇਹ ਸੁੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਿਾਂ
ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ COVID-19 ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਕਵੁੱ ਚ ਲਾਗ ਲਈ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਵੁੱ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟ

ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੀ ਹੈ?
COVID-19 ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ COVID-19 ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਕਵੁੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੁੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ
ਐਟ
ਸਰੀਰ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਕਿੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਇਰਸ ਲੁੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੂੰ ਦਾ਼ਿਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੁੱ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੂੰ ਨੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਚੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ
ਜਨਤੁੱ ਿ ਕਸਹਤ ਲਈ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਨਿੱਜੀ ਕਸਹਤ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨਾ ਮਸਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਵੁੱ ਲ ਇਕਮਊਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਐਟ

ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਿੌ ਣ ਿਰਵਾ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਕਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਵੁੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ
ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਕਬਮਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕਬਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਬਮਾਰ ਸੀ। ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ’ਤੇ
ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਜਸਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਹਨ, ਕਪੁੱ ਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ
ਐਟ
ਲੁੱਛਣ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਪੁੱ ਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਕਵੁੱ ਚ (ਉਸ ਕਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਨਾ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ) ਕਜਸਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ
ਟੈਸਟ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਕਰਹਾ ਸੀ।

ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਂਗਲ ਕਵੁੱ ਚ ਸਈ ਮਾਰ ਿੇ ਜਾਂ ਤਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਖਨ ਿੁੱ ਢਣ ਰਾਹੀਂ ਖਨ ਦਾ ਨਮਨਾ
ਐਟ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਫਰ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਦੇ ਨਮਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਕਵੁੱ ਚ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਪੁੱ ਛਲੇ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਕਵੁੱ ਚ ਐਟ
ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਿਦੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਹੀਂ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਕਿਸੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂ ਇਸਨੂੰ ਫੌਲਸ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ
ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਟ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਿਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ COVID-19 ਵੁੱ ਲ ਇਕਮਊਨ ਹਾਂ?
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਕਫਰ ਉਹੀ ਲਾਗ
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਲਈ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟ
ਲੁੱਗਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੁੱ ਕਖਆ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ, ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸਰੁੱ ਕਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਿ ਚੁੱ ਲੇ ਗੀ। ਇਹ ਼ਿਰਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਤਸੀਂ ਭੌਕਤਿ ਦਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ, ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਿਵਕਰੂੰ ਗ ਪਕਹਨਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੁੱ ਖੋ।

ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੇਗੇਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੇਗੇਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਕਵੁੱ ਚ ਐਟ
ਇਸਦੀ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ COVID-19
ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ:
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਕਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ ਹੈ; ਜਾਂ
• ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ਼ਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
• ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਕਵੁੱ ਚ ਐਟ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੁੱ ਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱ ਕਸਆਵਾਂ ਸਨ
• ਵਰਤੇ ਗਏ ਐਟ
ਜੇਿਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਕਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਰਕਹਣਾ
ਸਰੁੱ ਕਖਅਤ ਹੈ?
ਟੈਸਟ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਪੁੱ ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱ ਚ ਿਦੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ
ਸਮਾਂ ਲੂੰਘ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਤਾਬਿ, ਹਣ ਤਸੀਂ ਉਸ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ
ਤਹਾਨੂੰ ਦਬਾਰਾ COVID-19 ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਿੀ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਿੂੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਨਹੀਂ। ਤਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਮਾਲਿ ਦਆਰਾ ਿੂੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕ਼ਿਕਟਵ ਜਾਂ ਨੇਗੇਕਟਵ
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਫੇਸ ਿਵਕਰੂੰ ਗ ਪਕਹਨਣਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਦਆਰਾ ਕਸਫਾਰਸ ਿੀਤੇ ਗਏ ਕਨਿੱਜੀ ਸਰੁੱ ਕਖਆ ਉਪਿਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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