 COVID-19دی ٹیسٹنگ :اکثر ُپچھے جان آلے سوال ()FAQ
دو قسم دے ٹیسٹس ہوندے نیں:
• تشخیصی ٹیسٹس :شناخت کرن لئی کہ کیی کسے نُوں موجودہ طور تے  COVID-19اے ،ایدے
لئی سویب یا ت ُھک دے ٹیسٹس (مثال دے طور تے کیی اوہ موجودہ طور تے بمار نیں)۔
• اینٹی باڈی ٹیسٹس (سیرولوجی ٹیسٹس وی کہالندے نیں) :شناخت کرن لئی کہ کیی کسے نُوں
ماضی وچ  COVID-19سی ایدے لئی لہو دے ٹیسٹس۔
موجودہ انفیکشن لئی تشخیصی ٹیسٹس
تشخیصی ٹیسٹنگ کیداں ہوندی اے؟
اک سویب (لمی  Q-tipورگی) نوں تہاڈے نک یا گل وچ داخل کر کے ،یا ت ُھک نُوں جمع کر کے اک وائرس ٹیسٹ
عمل وچ آندا اے۔ عمومی طور تے سویپ یا تُھک دے نمونیاں نوں لیب وچ بھیجن دی لوڑ ہوندی اے ،پر کجھ
ٹیسٹس صحت دی نگہداشت دے فراہم کار دے دفتر وچ وی کیتے جا سکدے نیں۔ جے تُسی  COVID-19دیاں
عالمتاں ظاہر کر رہے او ،تے تُسی ٹیسٹ دے نتیجیاں دا انتظار کردیاں جیناں ہو سکے گھر رہوو (اتے ،جے اوہ
مثبت ہون ،تے گھر رہن نوں جاری رکھو۔)
 COVID-19دا تشخیصی ٹیسٹ کیوں کروانا چاہیدا اے؟
نیویارک دے سارے شہریاں نوں  COVID-19دا ٹیسٹ کروانا چاہیدا اے۔ ٹیسٹ کروانا خاص طور تے ضروری اے جے
تُسی عالمتاں ظاہر کر رہے او COVID-19 ،دے تشخیص شدہ یا  COVID-19دیاں عالمتاں ظاہر کرن آلے کسے
بندے نال قریبی رابطے وچ سی ،موجودہ طور تے اک احتجاج یا وڈے اجتماع تے گئے سی یا شدید بماری دے
ودھ خطرے وچ کسے بندے نال ملن دا منصوبہ بنا رہے او ،اکٹھیاں رہن آلی رہائشی ترتیب (جیداں کہ نرسنگ
ہوم) وچ رہندے او یا کم کردے او ،یا صحت دی نگہداشت وچ کم کردے او یا اک مالزمت کردے او جیدے وچ روزانہ
دوجیاں نال باقاعدہ قریبی رابطہ شامل اے۔ ٹیسٹ کران دا مقام تالش کرن لئی  nyc.gov/covidtestمالحظہ
کرو۔
اک مثبت تشخیص دے ٹیسٹ دے نتیجے دا کیی مطلب اے؟
وائرس دے ٹیسٹ دے اک مثبت نتیجے دا مطلب اے کہ موجودہ طور تے تہانوں  COVID-19ہون دے بہتے
امکان نیں اتے تہانوں گھر رہنا چاہیدا اے اتے دوجیاں تیکر وائرس پھیالن دے خطرے نُوں گھٹاون لئی احتیاطی
تدبیراں کرنیاں چاہیدیاں نیں ،بشمول منہ ڈھکن آلی شے پانا ،ہتھاں دی چنگی صفائی دا خیال رکھنا اتے
جسمانی فاصلہ بندی عمل وچ لیانا۔ جیدوں بمار ہوو تے کیی کرنا چاہیدا اے ،دوجیاں نُوں کیداں محفوظ رکھنا اے،
تُسی کدوں گھر چھڈ سکدے او ،اتے نگہداشت کیدوں لینی چاہیدی اے دے بارے وچ جانکاری
 nyc.gov/health/coronavirusتوں حاصل کرو۔
تشخیص دے ٹیسٹ دے منفی نتیجے دا کیی مطلب اے؟
ُ
تشخیص دے اک منفی نتیجے دا مطلب اے کہ بہتے امکان نیں کہ تہانوں  COVID-19نہیں اے۔ تسی ہتھاں دی
چنگی صفائی ،اتے جسمانی فاصلہ بندی اتے منہ ڈھکن آلی شے نوں پانا جاری رکھو۔ جے تُسی عالمتاں ظاہر
کر رہے او تے ایہہ تہاڈے لئی خاص طور تے ضروری اے کیوں جے ممکن اے کہ تہاڈے وچ وائرس ہووے پر ٹیسٹ
اوہدی شناخت نہیں کر رہیا۔
ماضی وچ انفیکشن لئی اینٹی باڈی ٹیسٹس
اینٹی باڈیز کیی نیں؟
اینٹی باڈیز اوہ خاص پروٹینز نیں جیہڑیاں انفیکشن نال لڑن وچ مدد لئی جسم بناندا اے۔ بھاویں بندے وچ گھٹ یا
کوئی وی عالمتاں نہ ہوون فیر وی ایہہ بن جاندیاں نیں۔ انفیکشن دے بعد انیٹی باڈیز نُوں بنن لئی اتے لہو وچ
شناخت ہون لئی عمومی طور تے کجھ وقت چاہیدا ہوندا اے۔ کدی کدار اینٹی باڈیز سانوں فیر اوسے انفیکشن
نال بمار ہون تُوں بچاندیاں نیں ،پر اسی نہیں جاندے جے ایہہ  COVID-19لئی درست اے۔ سانوں ہلے ایہہ
وی نہیں پتا کہ جیدوں کسے نُوں  COVID-19ہو جاوے تے اینٹی باڈیز کینی چھتی بندیاں نیں یا انفیکشن دے
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ردعمل دے طور تے لوکاں دے جسم وچ بنن آلیاں اینٹی باڈیز دیاں قسماں اتے مقدار کینی وکھری ہو سکدی
اے۔
 COVID-19اینٹی باڈی ٹیسٹنگ دا کیی مقصد اے؟
اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ سانوں  COVID-19نُوں بہتر سمجھن وچ مدد دیندی اے ،بشمول جسم کیداں وائرس تے
ردعمل کردا اے اتے وائرس عالمتاں نال انفیکشن دا کارن کینی واری بن سکدا اے۔ ایہہ سانوں ایہہ حساب الن
وچ وی مدد دے سکدی اے کہ کینے لوکاں نُوں ُہن تیکر  COVID-19ہو سکدا اے۔ ایہہ ٹیسٹس عوامی صحت
لئی بہتے ضروری نیں پر ذاتی صحت دی ترجمانی کرن وچ اوکھے نیں ،کیوں جے اسی ہلے نہیں
جاندے کہ جے اینٹی باڈیز لوکاں نُوں وائرس دے خالف مدافعت بناون وچ مدد دیندیاں نیں۔
اینٹی باڈی ٹیسٹ کون کرا سکدا اے؟
جیدوں کوئی بمار ہووے تے اینٹی باڈیز بنن وچ وقت لگ سکدا اے ،ایس لئی اینٹی باڈی ٹیسٹ اوہدے لئی
درست نہیں جیہڑا بمار اے یا حال وچ ای بمار ہویا سی۔ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ اوس بندے دی نہیں کرنی چاہیدی
جیدے وچ موجودہ طور تے  COVID-19دیاں عالمتاں ظاہر ہو رہیاں نیں ،پچھلے دو ہفتیاں وچ  COVID-19دیاں
عالمتاں سن ،یا پچھلے دو ہفتیاں (جیس تریخ نُوں نمونہ لیا گیا سی اودے تے منحصر) وچ  COVID-19لئی وائرس
ٹیسٹ مثبت سی۔
اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کیداں ہوندی اے؟
انیٹی باڈی ٹیسٹ نُوں لہو دے نمونے دی لوڑ ہوندی اے بھاویں فنگر سٹک تُوں لیا جاوے یا فیر تہاڈی بانھ دی نس
چوں کڈھیا جاوے۔ فیر تہاڈے لہو دے نمونے نُوں لیب وچ بھیجیا جاوے گا۔
اک مثبت اینٹی باڈی ٹیسٹ دے نتیجے دا کیی مطلب اے؟
ٹیسٹ دے اک مثبت نتیجے دا مطلب اے کہ تہاڈے لہو وچ اینٹی باڈیز لبھیاں گئیاں نیں اتے تہانوں ماضی وچ
کدی  COVID-19سی۔ پر ،ایہہ وی ممکن اے کہ تہانوں  COVID-19نہیں سی اتے اینٹی باڈیز دی شناخت اک
رلدے ملدے وائرس دے انفیکشن دے کارن ہوئی سی۔ ایہہ کدی کدار غلط مثبت( )false positiveوی کہالندا اے۔
جے میرا ٹیسٹ مثبت اے ،تے کیی ایہدا مطلب اے کہ میں  COVID-19دے خالف مدافعت بنا چکیا آں؟
ہلے اسی نہیں جاندے کہ جے  COVID-19دے رد عمل تے بنن آلیاں اینٹی باڈیز سانوں ایہہ فیر ہون توں بچاندیاں
نیں یا ،جے ایہدے خالف کوئی حفاظت اے ،ایہہ کینی دیر تیکر چلدا اے۔ ایہہ ضروری اے کہ تُسی جسمانی
فاصلہ بندی اتے ہتھاں دی چنگی صفائی دی اتے منہ ڈھکن آلی شے نوں نُوں پانا جاری رکھو۔
اینٹی باڈی ٹیسٹ دے منفی نتیجے دا کیی مطلب اے؟
ٹیسٹ دے اک منفی نتیجے دا مطلب اے کہ تہاڈے لہو وچ اینٹی باڈیز نہیں لبھیاں گئیاں اتے بہتا امکان اے کہ
تہانوں  COVID-19نہیں سی۔ پر ،ایدا ایہہ وی مطلب ہو سکدا اے کہ تہانوں  COVID-19سی پر:
• ایناں وقت نہیں ہویا کہ اینٹی باڈیز بن سکن ،یا
• تہاڈے جسم نے اینیاں اینٹی باڈیز نہیں بنائیاں کہ ٹیسٹ اونہاں نُوں شناخت کرن دے قابل ہو سکے؛ یا
• ورتے گئے اینٹی باڈی ٹیسٹ دی درستگی وچ مسئلے سن۔
جے میرا ٹیسٹ مثبت آندا اے ،تے کیی میں اپنے خاندان آلیاں اتے دوجیاں نال مل سکدا آں؟
اک مثبت ٹیسٹ دا مطلب اے کہ تہانوں ماضی وچ کدی  COVID-19سی۔ جیناں وقت لنگھ گیا اے اودے تے
منحصر ،امکان اے کہ تُسی ُہن مرید انفیکشن نہیں پھیال سکدے۔ پر ،ہلے اسی نہیں جاندے کہ جے تہانوں فیر
 COVID-19ہو سکدا اے۔
کیی میرے ٹیسٹ دا نتیجہ میرے کم تے جان تے اثر کرے گا؟
نہیں۔ ٹیسٹ دے مثبت یا منفی نتیجیاں نُوں تہاڈے یا تہاڈے آجر ولوں کم تے جاون لئی فیصلے لئی نہیں ورتنا
چاہیدا۔ ٹیسٹ دا نتیجہ جو وی ہووے تہانوں منہ ڈھکن آلی شے پانی چاہیدی اے اتے اپنے آجر ولوں تجویز کیتے
ذاتی تحفظ دے سامان نوں ورتنا چاہیدا اے۔
بدلدے حاالت دے پیش نظر  NYCمحکمہ صحت تجویزاں نوں بدل سکدا اے۔
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