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•	 ਟੀਕਾਕਰਣ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਸੁਰੱਬਿਆ ਹੈ।

•	 16-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 3 ਿੁਰਾਕਾਂ 
ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

•	 30-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 4 ਿੁਰਾਕਾਂ 
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

•	 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 4 ਿੁਰਾਕਾਂ 
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਬਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•	 ਇਸ ਫ਼ਲੈਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੂੁਆਤੀ ਜਾਂਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

•	 ਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਬ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਵਕਟੋਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱ ਢਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਹੈ।

•	 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਜੋਨਾ ਿਣਾਓ ਬਕ ਤੁਸੀਂ PCR ਜਾਂ ਰੈਬਪਡ 
ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਬਕੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•	 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਬਵੱਚ ਪੌ਼ਿਬਟਵ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ 
ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•	 COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ:

•	 ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਤ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਬਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਬਜਕ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨੋ।

•	 ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕ ਬਰਹਾ ਹੈ।
•	 ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਜਾਂ P2/N95 ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਬਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ COVID-19 ਦਾ ਪੌ਼ਿਬਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਬਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਜ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•	 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ।

•	 ਇਲਾਜ GP ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌ਼ਿਬਟਵ ਟੈਸਟ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

•	 ਤੁਸੀਂ ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਬਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਬਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋਗੇ।

COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ 
ਰਬਹਣਾਰਬਹਣਾ

ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਵੱਚ ਿਹੁਤ ਬ਼ਿਆਦਾ COVID-19 ਫ਼ੈਬਲਆ ਹੋਣ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਵੱਚ ਿਹੁਤ ਬ਼ਿਆਦਾ COVID-19 ਫ਼ੈਬਲਆ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਬਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਕਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਬਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਕਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਬਕ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਬਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਬਕ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਬਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਬਤਆਰੀ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਤਆਰੀ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਪਬਹਨੋਮਾਸਕ ਪਬਹਨੋ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਟੈਸਟ ਬਕੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ?ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਟੈਸਟ ਬਕੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ?

COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਲੱਛਣ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਲੱਛਣ 
ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ PCR ਜਾਂ ਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ PCR ਜਾਂ ਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ 
ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ RAT ਟੈਸਟ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ RAT ਟੈਸਟ 
ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, QR ਕੋਡ 
ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਦੱਤੇ ਨੰਿਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਦੱਤੇ ਨੰਿਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 
1800 675 398।1800 675 398।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ

ਸੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓਸੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨਯਮਤ GP ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨਯਮਤ GP 
(ਜੀਪੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ? (ਜੀਪੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ? 
ਵੈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵੱਚ ਕਈ GP ਸਾਹ ਸੰਿੰਧੀ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵੱਚ ਕਈ GP ਸਾਹ ਸੰਿੰਧੀ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਕਲੀਬਨਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਸੰਿੰਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੀਬਨਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਸੰਿੰਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਲੀਬਨਕ ਲੱਭਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਲੀਬਨਕ ਲੱਭਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

1. 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
2.  50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਬਸਹਤ 

ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਹਨ।
3.  ਆਬਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 

ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
4.  18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ 

ਇਮਯਨੋੂਕੰਪਰੋਮਾਈ਼ਿ (ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ) ਵਾਲੇ ਹਨ।
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COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ  ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ  

ਬਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਬਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿੁਬਨਆਦੀ ਕਦਮ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿੁਬਨਆਦੀ ਕਦਮ ਹਨ 
ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਰੈਬਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਕਸਮਾਂ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸਾ 
ਤੁਹਾਡੀ RAT ਬਕੱਟ ‘ਤੇ ਬਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਬਟਊਿ ‘ਤੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ।

ਪੈਕੇਟ ਨੰੂ ਿੋਲ੍ਹੋ । ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ ‘ਤੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ  
ਿੂੰ ਦਾਂ ਪਾਓ।

ਦੋਵੇਂ ਨੱਕਾਂ ਬਵੱਚ ਰੂੰ  ਦੇ ਫ਼ੰਿੇ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲਓ। 15 ਤੋਂ 20 ਬਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਰੂੰ  ਦੇ ਫ਼ੰਿੇ ਨੰੂ ਘੋਲ ਵਾਲੀ ਬਟਊਿ ਬਵੱਚ ਪਾਓ।
10 ਸਬਕੰਟ ਘੁੰ ਮਾਓ।
ਫ਼ੰਿੇ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਕੱਢੋ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
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ਅਵੈਧਅਵੈਧ  **

* ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਅਵੈਧ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਵੈਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PCR 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਟੈਸਬਟੰਗ 
ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਪੌ਼ਿਬਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ  ਜੇਕਰ ਪੌ਼ਿਬਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ  
ਬਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। 

QR ਕਡੋ ਨੰੂ ਸਕਨੈ ਕਰਕ,ੇ ਆਪਣ ੇRAT ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ 
ਬਦੱਤੇ ਨੰਿਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ: 1800 675 398


