ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ

ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੁੰ ਿੀ ਿਝ
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਿ ਟੈਸਟ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਿ ਿਰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੁੰ ਟੈਸਟ
ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਜੁੰ ਨਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਕਦਸਣ, ਕਜਵੇਂ
ਕਿ ਬਖਾਰ, ਖੁੰ ਘ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਥੋੜ।

ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮਲਾਿਾਤ ਿਰੋ
ਪਰਦਾਤਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ
ਲਿੱਛਣਾਂ (ਬਖਾਰ, ਖੁੰ ਘ, ਸਾਹ ਦੀ ਥੋੜ) ਦਾ
ਜਾਇਜਾ ਮਲਾਿਾਤ ਿਰ ਿੇ ਜਾਂ ਕਿਰ ਿੋਨ
ਰਾਹੀਂ ਕਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ।
Washington State Department of
Health (ਵਾਕ ੁੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਸਹਤ
ਕਵਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਟੈਸਕਟੁੰ ਗ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ
ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਿਰਨਾ
ਜਰਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਨਿੱਿ ਰਾਹੀਂ ਰੁੰ ਦਾ ਿੁੰ ਬਾ ਕਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇਿਰ ਪਰਦਾਤਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਕਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਨਿੱਿ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਰੁੰ ਦਾ
ਿੁੰ ਬਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਰ ਮਰੀਜ ਨੁੰ ਦਿੱ ਸੇਗਾ
ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੁੰ ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।

ਿੁੰ ਬਾ ਲੈ ਬਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਿੁੰ ਬੇ ਸਮੇਤ ਟੈਸਕਟੁੰ ਗ ਕਿਟ ਨੁੰ ਕਿਰ ਜਾਂਚ
ਲਈ ਲੈ ਬ ਕਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈ ਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਰੀਜ ਨੁੰ ਕਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇਿਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਜਕਟਵ
ਆਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ Public
Health — Seattle & King County
(ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ – ਸੀਐਟਲ ਅਤੇ ਕਿੁੰ ਗ
ਿਾਉਂਟੀ) ਨੁੰ ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਿਰਾਵਾਂ?
ਪਕਹਲੀ ਗਿੱ ਲ ਇਹ, ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਸਿਾਕਰ ਕਸਰਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੁੰ ਿੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜੁੰ ਨਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ। ਜੇਿਰ ਤਸੀਂ
ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਮਕਹਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ
ਿਰਵਾਓਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਂ ਿੌ ਣ ਹੋ।
ਤਰਜੀਹੀ ਸਮਹ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪਰਥਮ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਿਿੱ ਠ ਵਾਲੇ ਚਕਗਰਕਦਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪਨਾਹ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋ ਿਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ
ਕਬਮਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਿੱ ਧ ਹੈ।

ਪਰਥਮ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਪਰਥਮ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪਕਲਸ
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸੇਵਾ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੁੰ ਜੇਿਰ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਮਕਹਸਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰੁੰ ਤ ਟੈਸਟ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਸ
ਬੁੰ ਦੋਬਸਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਥਮ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਿੁੰ ਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਿਣ।

ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਜੇਿਰ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਿੋਕਵਡ-19
ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਮਕਹਸਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਟੈਸਕਟੁੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਿਰਾਉਣਗੇ।

ਇਿਿੱ ਠ ਵਾਲੇ ਚਕਗਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਜਾਂ ਿੁੰ ਮ
ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ
ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਇਿਿੱ ਠ ਵਾਲੇ ਚਕਗਰਕਦਆਂ, ਕਜਵੇਂ
ਕਿ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਘਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਜਾਂ ਿੁੰ ਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ
ਲਈ ਸਮਰਕਪਤ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਜੋ ਕਿ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ
ਸਰਿੱ ਕਖਅਤ ਟੈਸਕਟੁੰ ਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਈ ਂ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਰਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਬਮਾਰ ਲੋ ਿ
ਜੇਿਰ ਤਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਹ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਮਕਹਸਸ
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੁੰ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤਹਾਡਾ
ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੁੰ ਟੈਸਕਟੁੰ ਗ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਮਹਿੱ ਈਆ ਿਰਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ-ਪਰਚਾ 7 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੁੰ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।
ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਿੋਕਵਡ
ਵੈੈੱਬਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ: www.kingcounty.gov/covid.”
ਜੇਿਰ ਤਹਾਡੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ King County
Coronavirus Call Center ਦੇ ਲਈ ਦਭਾ ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦਭਾ ੀਏ
ਦੀ ਮੁੰ ਗ ਿਰਨ ਲਈ, 206-477-3977 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

