ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ: ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱ ਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਕਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸੇਧ
ਂ ਟਰੇਸ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਵੱ ਚ ਕਮੀ
ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵ ੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਂ ਟਰੇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ,
ਵਜੰ ਨੇ ਵ ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਵ ੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਉਪਾਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਵੱ ਚ ਕਮੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਓਨਾ
ਵ ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਊਨਸਲੋ ਅ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ:

1. ਕੀ ਟੈਸਟ (ਜਾਂਚ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਖੁਦ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ (ਵ ਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਨਵੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ, ਜਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰ ਘਣ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਵਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ)
•

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਖੁਦ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ
•

ਖੁਦ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੂਰੀ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ
ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ; ਵਜਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਵਤਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਵਕੰ ਗ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਕਕਿੰ ਗ ਕਰਨੀ
ਅਵਜਹੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਵਬਹਤਰੀਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੈ।

ਹਾਊਨਸਲੋ ਅ ਵਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਵਕਲਪ ਹਨ:
•

ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਯੂਵਨਟਾਂ (ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾ ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

•

ਟਵਵਕਨਹੈਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ (ਵਸਰਫ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ)

•

ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ (ਵਸਰਫ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ)

•

ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਵਕੱ ਟਾਂ

ਤੁਸੀਂ nhs.uk/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਂ 119 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਕਿੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੁਕਕਿੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

3. ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ
ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੂੰ ਦੀ
ਲੰਬੀ ਡੰ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵ ਆਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ
ਪਏਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਵਕੱ ਟ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰ ਵਟਆਂ ਅੰ ਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵਕੱ ਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

4. ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 72 ਘੰ ਵਟਆਂ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਵਦੱ ਤੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਕਵਡ-19) ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਕਵਡ-19) ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਪਾਵ ਵਟਵ ਵਮਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ
ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸੱ ਤ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। GP
ਸਰਜਰੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ।
ਵ ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱ ਥੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਂ ਟਰੇਸ ਸੇਵਾ ਵੱ ਲੋਂ ਈਮੇਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵ ਵਟਵ ਆਉਣ ਦੇ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਅੰ ਦਰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ
ਵਵੱ ਚ ਵਕੱ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵੱ ਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ NHS ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ
ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ ਵਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਵਮਵਲਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਵ ਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵ ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੋਂ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨੂਿੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ:
ਂ ਟਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਵਸਆ
NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਵਜਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ
ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਣ ਸਬੰ ਧੀ NHS ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਉਪਾਆਂ
ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਵਹਮ ਹੈ।

6. ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ , ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੂਕਮਕਾ ਕਨਭਾਓ:
ਜੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਪਰੋਗਰਮਾ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਤਾਂ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ
ਵਲਆ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਊਨਸਲੋ ਅ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੱ ਬ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਅਕਜਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਵਜੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਰਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੋ ਕੰ ਮ ਕਰੋ

•

ਹੋਰਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ (ਵਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ)

•

20 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਵੋ।

•

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ

•

ਬੰ ਦ ਜਾਂ ਵਵਅਸਤ ਥਾਵਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ, ਮੂੰ ਹ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਟੈਸਟ ਥਾਵਾਂ
•

ਟਵਵਕਨਹੈਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਤੰ ਨ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਵੈਨ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਬਾਇਕਾਂ, ਵਮੰ ਨੀ ਬੱ ਸਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।

•

ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕੋ ਵਾਹਨ ਵਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹਣ ਵਾਲੀ ਵਖੜਕੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਵੱ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਸਵੈਬ ਨਾਲ
ਨਮੂਨਾ ਲਵੋਗੇ।

ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਸਕਟਿੰ ਗ ਯੂਕਨਟਾਂ
•

ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਯੂਵਨਟਾਂ ਵਾਕ-ਥਰੂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਦਨਾਂ ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊਨਸਲੋ ਅ ਵਵੱ ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਯੂਵਨਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ ਾ ਕਾਰਜਕਰਮ
ਦੇਖਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ।

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਤੰ ਨ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ
ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਓ।

•

ਵਤੰ ਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਕਟਿੰ ਗ ਕਕੱ ਟਾਂ
•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਤੰ ਨ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਕੱ ਟ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਵਕੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਵਕੱ ਟਾਂ ਲਈ ਪਵਹਚਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਵਕੱ ਟਾਂ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਭੇਜੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਂ ਟਰੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਰੂਪਾਂ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਟੈਸਟ ਐਡ
hounslow.gov.uk/coronavirus

ਅਗਲੇ ਰੇ ਪਰਸ਼ਨ
ਂ ਟਰੇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਊਨਸਲੋ ਅ ਪਬਵਲਕ
ਜੇ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਨੂੰ publichealth@hounslow.gov.uk ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

