Coronavirus (COVID-19) ਦੀ ਜ$ਚ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ Coronavirus (COVID-19) ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ ਹਨ, Coronavirus ਦੀ 24 ਘੰ ਟੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 9ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ Coronavirus ਦੀ ਜ@ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸC ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸC Coronavirus ਦੀ 24 ਘੰ ਟੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ
1800 675 398 9ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ@ https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 9ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਿਹਲ@ 131 450 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਿਫਰ Coronavirus ਹੌਟਲਾਈਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜ@ ਉਹਨ@ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹੋ।
ਤੁਸC ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਇੱਥN ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ Coronavirus ਦੀ ਜ-ਚ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰ ਗ
ਰਹੇ ਹਨ ਜ- ਿਵਦੇਸ਼ ਤ< ਘੁੰ ਮਣ ਆਏ ਹਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ- ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ
Coronavirus ਦੀ ਜ@ਚ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰ ਨP@ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹC ਹੈ, ਿਜਵQ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਤN ਆਏ
ਯਾਤਰੀ, ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰ ਗਣ ਵਾਲੇ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਸC ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਥ@ਵ@ ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ@ ਮੁਫਤ ਜ@ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ Coronavirus ਦਾ ਸਾਹ ਪXਣਾਲੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲ@ਕਣ ਕਲੀਿਨਕ (Acute Respiratory
Assessment Clinic)

•

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਸਹਤ ਕQਦਰ ਸਾਹ ਪXਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲ@ਕਣ ਕਲੀਿਨਕ (Community Health Centre Respiratory Assessment
Clinic)

•

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕQਦਰ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠY ਬੈਠY ਜ@ਚ ਵਾਲਾ ਕਲੀਿਨਕ

•

ਜਦN ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜ@ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰੀ ਕਲੀਿਨਕ।

Coronavirus ਦੀ ਜ-ਚ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ@ ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ Coronavirus ਵਾਸਤੇ ਜ@ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
•

ਬੁਖਾਰ

•

ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ

•

ਖੰ ਘ

•

ਖਰਾਬ ਗਲਾ

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਔਿਖਆਈ

•

ਵਗਦਾ ਨੱਕ
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•

ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਵਾਚਣਾ

ਭ@ਵQ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ@ਚ ਕਰਵਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦ< ਤੁਸG ਜ-ਚ ਕਰਵਾHਦੇ ਹੋ ਤ- ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦN ਤੁਸC ਜ@ਚ ਕਰਵਾ]ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare
ਕਾਰਡ ਨਹC ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸ^ਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਵਾਜਾਈ
ਿਰਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਜ@ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ। ਜ@ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ@ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹC ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ
ਕੀ ਹੈ।
Coronavirus ਦੀ ਜ@ਚ ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਦੂਸਰੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ@ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚN ਫੰ ਬੇ
ਰਾਹC ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਜ@ਚ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਿਮੰ ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

Coronavirus ਦੀ ਜ-ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤ< ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ< ਪਰKੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਆਪਣੀ ਜ@ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤN
ਪਰPੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ@ਚ ਤN ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ@ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹC ਲੱਗ ਜ@ਦਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ@ ਕਲੀਿਨਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸC ਜ@ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ Coronavirus
ਲਈ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਜ@ ਨ_ਗਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨK- ਸਮ- ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਜ@ਚ ਤN ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1-3 ਿਦਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜ@ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਤੀਜੇ ਪXਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 5 ਿਦਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਸ ਕਲੀਿਨਕ ਜ@ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸC ਜ@ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁਸC ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕQਦਰ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠY ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਜ@ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ 5 ਿਦਨ@ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Coronavirus ਦੀ 24 ਘੰ ਟੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 9ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ
ਪXਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕQਦਰ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ@ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪXਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹC ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਉਹਨ@ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭ@ਵQ ਿਕ ਇਹ ਨ_ਗਿਟਵ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ Department of Health and Human Services ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
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