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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਇਲਾਜਾ ਂਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਡੈੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਹਇੋਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਿਮਤੀ 1 ਅਪ�ਲੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਜਾਚਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, PCR ਟੈਸਟ 
ਨਹੀ।ਂ 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ: 
1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵਖੇ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

2. ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜ਼ਰਰੂੀ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ 
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

3. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦਂਾ ਹ,ੈ NHS ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।  

ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਕਉ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? 

ਿਸਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜ ੋਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਜਖੋਮ ਿਵੱਚ 
ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦ ੇਮੁਖੱ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਡੈੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਉਪਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ।  
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ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੱਛਣ ਹੋਣ। 

 
1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵਖੇ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 
UK ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 12 ਅਪ�ੈਲ ਤੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਕੈ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ 
ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤੁਸੀ ਂhttps://www.gov.uk/order-
coronavirus-rapid-lateral-flow-tests ਤ� ਜਾਂ 119 ਉਤੱੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀ ਂਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਕੁਾਨ ਤ� ਖਰੀਦੇ 
ਟੈਸਟ GOV.UK ਜਾਂ 119 ਰਾਹੀ ਂਇਸ ਵਲੇੇ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਪੰਰਕ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ PCR ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈਤੁਸੀ ਂਉਸਨੰੂ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ PCR ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂNHS ਤ� ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ। 

2. ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੱਛਣ ਹਨ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਚਾਹੇ ਲੱਛਣ 
ਦਰਿਮਆਨੇ ਹੋਣ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ਿਰਪੋਰਟ https://www.gov.uk/report-covid19-result ਉਤੱ ੇਜਾਂ 119 ਉਤੱੇ ਕਾਲ 
ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣਾ NHS ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਸਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦਂਾ ਹ ੈਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਅਗਲੇ ਕੱੁਲ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਟੈਸਟ)।   

3. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, NHS ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਨਤੀਜੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, NHS ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦਰਿਮਆਨ 
ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ GP ਸਰਜਰੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, 111 ਉਤੱੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ (ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ)ੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਰੰਤ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤਿਹ ਿਦਲ�  

 
ਪ�ੋਫੈਸਰ ਸਟੀਫਨ ਪੋਿਵਸ (Stephen Powis) 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
NHS England and NHS Improvement  
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NHS ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice. 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice

	ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

