COVID-19 ਟੈਸਟ ਵ ਿੱ ਚ ਪੌਜ਼ਵਟ / ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਜ਼ਵਟ
ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇਿਾਂਤ ਾਸ ਸਹੂਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਵ ਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਵ ਅਿਤੀਆਂ ਾਸਤੇ ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਨਿਕ ਐਨਿਡ ਟੈਿਟ 'ਤੇ ਮੁੁੱ ਢਿੇ ਤੌਰ ਪੌਜ਼ਨਟਵ ਹੈ (ਿੋਟ ਦੇਖੋ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇੁੱ ਕ SMS ਿਚਿਾ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਿਾਿ ਘਰ ਨਵੁੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਿੂੰ ਹਿਪਤਾਿ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਿ
ਿਹਿਤ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਖਿ ਕਰਿ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿਨਰਆਂ (ਘਰੇਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਾ) ਨਵੁੱ ਚ ਵਾਇਰਿ ਦੇ ਿੂੰ ਚਾਰਿ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ
ਨਵੁੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੁੱ ਤੀ ਿੂੰ ਕਰਮਣ ਨਿਯੂੰ ਤਰਣ ਿਿਾਹ ਿੂੰ ਿੋਟ ਕਰੋ।
ਿੋਟ:
"ਮੁਢਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਜ਼ਨਟਵ" ਦਾ ਮਤਿਬ ਡੂੰ ਘੇ ਗਿੇ ਦੀ ਿਾਰ (DTS), ਗਿੇ ਅਤੇ ਿੁੱਕ ਦੇ ਿਾਂਝੇ ਿਵੈਬ
(CTNS), ਿਾਿੋਫੈਰਿਜੀਅਿ ਿਵੈਬ ਜਾਂ ਪਖਾਿੇ ਦੇ ਿਮਿੇ ਆਨਦ ਦੇ ਨਿਊਕਿੀਕ ਐਨਿਡ ਟੈਿਟ ਦੇ
ਿਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੈ।
ਂ ੀਜਿ ਟੈਿਟ (RAT) ਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਜ਼ਨਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿੂੰ ਭਾਵਿਾ
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਨਿਰਫ ਰੈਨਪਡ ਐਟ
ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ COVID-19 ਦੀ ਿਾਗ ਿੁੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਨਕ, ਪੁਸਟੀ ਕਰਿ ਿਈ ਤੁਹਾਿੂੰ COVID19 ਨਿਉਕਨਿਕ ਐਨਿਡ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ। ਿਮਝਦਾਰੀ ਿਈ, ਤੁਹਾਿੂੰ ਘਰ ਨਵੁੱ ਚ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਹੇਠ ਨਿਖੀ ਿਿਾਹ ਅਪਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1.1
-

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗਹਾ
ਨਿਊਕਨਿਕ ਐਨਿਡ ਟੈਿਟ ਨਵੁੱ ਚ ਪੌਜ਼ਨਟਵ/ ਮੁਢਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਜ਼ਨਟਵ ਟੈਿਟ ਪਾਏ ਗਏ ਨਵਅਕਤੀ ਿੂੰ
ਹਿਪਤਾਿ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਿਹਿਤ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਖਿੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਘਰ ਨਵੁੱ ਚ ਰਨਹਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਨਬਹਤਰ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨਵੁੱ ਚ ਰਹੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿੂੰ ਬੂੰ ਦ ਰੁੱ ਖੋ ਅਤੇ ਨਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਿੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾਿ ਆਹਮਣੇ-ਿਾਹਮਣੇ ਦੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

-

ਨਕਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ(ਆਂ) (ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ ਦੋਿਤ, ਨਰਸਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਿਾ ਰਨਹਣ ਵਾਿੇ
ਨਵਅਕਤੀ) ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਖਿ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

-

ਨਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਿੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਨਖੜਕੀਆਂ ਿੂੰ ਖੁੁੱ ਿਹਾ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਜਗਹਾ ਿੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੁੱ ਖੋ। ਕਮਰੇ ਨਵੁੱ ਚ ਏਅਰ
ਨਪਊਰੀਫਾਇਰ ਿਗਾਉਣਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

1.2
-

ਵਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਜਦ ਨਕਿੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਫੁੱ ਟ ਕੀਤਾ
ਿਰਜੀਕਿ ਮਾਿਕ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਿ ਪਨਹਿੋ।

-

ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਿਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
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-

ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਕਿਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਿ ਖੂੰ ਘਣ ਵੁੱ ਿ ਨਧਆਿ ਕਰੋ।
ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ

1.3
-

49 ਨਵੁੱ ਚੋਂ 1 ਦੇ ਪਤਿੇ ਘੋਿ ਵਾਿੇ ਘਰੇਿ ਬਿੀਚ (10 ਨਮ.ਿੀ. ਬਿੀਚ ਨਜਿ ਨਵੁੱ ਚ 5.25% ਿੋਡੀਅਮ
ਹਾਈਪੋਕਿੋ ਰਾਈਟ ਵਾਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੂੰ 490 ਨਮ.ਿੀ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਾਿ ਨਮਿਾਕੇ) ਿਾਿ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਘਰੇਿ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਿੂੰ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ, 15-30 ਨਮੂੰ ਟਾਂ ਿਈ ਛੁੱ ਡ ਨਦਓ ਅਤੇ ਨਫਰ ਪਾਣੀ ਿਾਿ ਧੋ ਿਓ। ਧਾਤ
ਦੀ ਪਰਤ ਿਈ, 70% ਅਿਕੋਹਿ ਿਾਿ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

-

ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਿਾਹ ਦੀ ਗੂੰ ਦਗੀ, ਉਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿ-ਮਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਨਸਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਿੇ
ਪਦਾਰਥ ਿੂੰ ਿਾਫ਼ ਕਰਿ ਿਈ ਕਾਫੀ ਿੋਖਣ ਵਾਿੇ ਨਡਿਪੋਜ਼ੇਬਿ ਤੌਿੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਿਤਹ ਅਤੇ
ਆਿ-ਪਾਿ ਦੇ ਜਗਹਾ ਿੂੰ ਕੀਟਾਣਿਾਸਕ ਿਾਿ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਗੈਰ-ਧਾਤ ਦੀ ਿਤਹ ਵਾਿਤੇ, 4 ਨਵੁੱ ਚੋਂ 1
ਪਤਿੀ ਕੀਤੀ ਘਰੇਿ ਬਿੀਚ (10 ਨਮ.ਿੀ. ਬਿੀਚ ਨਜਿ ਨਵੁੱ ਚ 5.25% ਿੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਿੋ ਰਾਈਟ ਵਾਿਾ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੂੰ 40 ਨਮ.ਿੀ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇ), 10 ਨਮੂੰ ਟਾਂ ਿਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੁੱ ਡ ਨਦਓ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਿਾਿ
ਧੋ ਿਓ। ਧਾਤ ਦੀ ਿਤਹ ਵਾਿਤੇ, 70% ਅਿਕੋਹਿ ਿਾਿ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

-

ਨਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਿੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇੁੱ ਕ ਮਿੋਿੀਤ ਟਾਇਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਿੂੰ ਭਵ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਇਿਟ ਿੂੰ ਿਾਫ਼ ਕਰਿ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ। ਪਖਾਿਾ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਟਾਇਿਟ ਿੂੰ 4 ਨਵੁੱ ਚ 1 ਦੇ ਪਤਿੇ ਘੋਿ ਵਾਿੇ ਘਰੇਿ ਬਿੀਚ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ
ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ ਬੇਨਿਿ ਖੂੰ ਘਾਰ ਜਾਂ ਿਾਰ ਿਾਿ ਦਨਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ ਮੂੰ ਹ ਧੋਣ ਜਾਂ ਦੂੰ ਦਾਂ ਿੂੰ
ਬੁਰਸ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਿਿੂੰ 4 ਨਵੁੱ ਚੋਂ 1 ਦੇ ਪਤਿੇ ਘੋਿ ਵਾਿੇ ਘਰੇਿ ਬਿੀਚ ਿਾਿ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

-

ਫਿੁੱਸ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਿਾਂ ਟਾਇਿਟ ਦੇ ਢੁੱ ਕਣ ਿੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ।

-

ਟਾਇਿਟ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱ ਥਾਂ ਿੂੰ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਿ ਧੋਵੋ।

-

ਹਰ ਮੂੰ ਨਜ਼ਿ ਦੇ ਨਿਕਾਿ ਦੇ ਆਊਟਿੈ ਿੱਟ ਨਵੁੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਿਗਭਗ ਅੁੱ ਧਾ ਨਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।

1.4
-

ਿੂੜ-ੇ ਿਰਿਟ ਦੀ ਸੁੁੰ ਭਾਲ
ਕੜਾ-ਕਰਕਟ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਪੇਨਟਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਟਣ ਨਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਿਈ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਿੂੰ ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-

1.5

ਇਿਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ ਕਰੋ।
ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

-

ਨਿਹਤ ਦੀ ਿਨਥਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਦਿ ਨਵੁੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਿਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਿ ਮਾਪੋ।

-

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੁੱ ਚ ਹੇਠ ਨਿਖੇ ਚੇਤਾਵਿੀ ਿੁੱਛਣ ਹਿ, ਤਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਕਿੇ ਦੁਰਘਟਿਾ ਅਤੇ
ਿੂੰ ਕਟਕਾਿੀਿ (A&E) ਿੁਨਵਧਾ ਨਵਖੇ ਨਿੁੱ ਧੇ ਜਾਓ:
-

ਿਾਹ ਿੈ ਣ ਨਵੁੱ ਚ ਮੁਸਨਕਿ ਜਾਂ ਿਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
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-

-

ਬੋਿਣ ਜਾਂ ਗਤੀਸੀਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ

-

ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਨਢੁੱ ਡ ਨਵੁੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਿੀਫ

-

ਚੁੱ ਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ

-

ਦੌਰੇ

-

ਮਾਿਪੇਸੀ ਨਵੁੱ ਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ

-

ਨਪਸਾਬ ਿਾ ਆਉਣਾ

-

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਅਿਨਥਰਤਾ

-

ਭਰਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਵੁੱ ਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬੂੰ ਦ (ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿਈ)

ਇਿ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, COVID-19 ਦੇ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਨਿਆਂ ਿਈ 7 ਮਿੋਿੀਤ ਕਿੀਨਿਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਨਿਦਾਿ ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਨਵੁੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ
ਨਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪੌਜ਼ਨਟਵ ਿਤੀਨਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨਚਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿਫੈਕਸਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿਤਿ
ਹਿਕੇ ਿੁੱਛਣ (ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰ ਘ, ਗਿੇ ਨਵੁੱ ਚ ਖਰਾਸ) ਹਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਹਿਪਤਾਿਾਂ ਜਾਂ
ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਿਹਿਤਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਖਿੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਿ ਡਾਕਟਰੀ ਿਿਾਹ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮਿੋਿੀਤ ਕਿੀਨਿਕ/A&E ਨਵੁੱ ਖੇ ਜਾਣਾ
-

ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਫੁੱ ਟ ਿਰਜੀਕਿ ਮਾਿਕ ਪਾਓ।

-

ਨਿੁੱ ਧੇ ਹਿਪਤਾਿ / ਕਿੀਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਨਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਿੂੰ ਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਭੀੜ-ਭੜੁੱ ਕੇ ਵਾਿੇ ਜਿਤਕ
ਟਰਾਂਿਪੋਰਟ ਿਾਧਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਜਾਂ ਰਿਤੇ ਨਵੁੱ ਚ ਜਿਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਇਿਫੈਕਸਿ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਿਹਿਤਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਖਿੇ ਿਈ ਿੂੰਨਬਤ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਪੁੁੱ ਛਨਗੁੱ ਛ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਿਹਿਤ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਖਿੇ ਿਈ ਿੂੰਨਬਤ (ਪੈਂਨਡੂੰ ਗ) ਮਾਮਨਿਆਂ ਦੀ
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਿਈ ਹਿਪਤਾਿ ਅਥਾਰਟੀ COVID-19 ਹੌਟਿਾਈਿ" (1836 115) 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖ:ੋ
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