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ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ
COVID -19 ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤੇ ਐਟ

ਮੁਫਤ COVID -19 ਤਸ਼ਖੀਸ ਟੈਸਟ
COVID-19 ਤਸ਼ਖੀਸ ਟੈਸਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨੱਕ ਦੇ ਸਵੈਬ, ਓਰਲ ਸਵੈਬ ਜ� ਥੁੱ ਕ ਦੇ
ਨਮੂਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ 100 ਤ� ਵੱ ਧ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ COVID-19 ਤਸ਼ਖੀਸ ਜ�ਚ ਸਾਈਟ� ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨ�ੜੇ ਿਕਸੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ

ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਟੈਸਟ ਕੌ ਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਸ�:
•

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

•

COVID 19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ ਜ� ਸੁਆਦ ਜ� ਗੰ ਧ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ।

•

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਹੈ

•

ਪਿਹਲੇ ਕਤਾਰ ਦੇ �ਤਰਦਾਤਾ ਜ� ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ

•

ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਜ� ਬਾਲਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਤਸ਼ਖੀਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
ਪਰਦੇਦਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੁੱ ਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ
COVID -19 ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ - ਪ�ੋਟੀਨ ਜੋ ਲਾਗ� ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ
COVID -19 ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ �ਗਲ ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਟ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ�ਤੀਰੱ ਿਖਆ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।
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ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ COVID-19 ਸ਼ਿਹਰ-ਿਵਆਪੀ
COVID -19 ਐਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੌ ਣ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ
•

COVID -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਪਏ ਹੋ

•

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ COVID -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਨਹ� ਆਇਆ ਹੈ

ਲਾਭ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID -19 ਸੀ ਅਤੇ ਤਸ� ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋਰ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 48 ਘੰ ਟੇ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ
ਪਰਦੇਦਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੱ ਪਤ ਹੈ।

