
 

 

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਸੈਟ ਨੰੂ ਹਰ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਖਲੋ�  ਿਦਤੱਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਹਠੇਾਂ ਿਵਚੱ� ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਲੱਛਣ ਹ:ੈ 

1. ਨਵੀ ਂਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ 
2. ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ 
3. ਗੰਧ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 

• ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਪ�ਭਾਵੀ ਹਏੋਗਾ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ�ਗਟ 

ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਦਂੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਸੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ। 
 

• ਜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਸੈਟ ਪੋਿਜਿਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਐਨਐਚਐਸ ਟਸੈਟ ਐਡਂ ਟ�ੇਸ ਸਰਿਵਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੰਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ�  ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗੀ: 
1. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ 
2. ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਿਸੱਧ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹ ੋ
3. ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 15 ਤ� ਵਧ ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਰਹ ੇ

 

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਿਕਵ� ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਵੈਬਸਾਈਟ www.redbridge.gov.uk ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੋਮ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਸਰਚ ਬਾਰ ਿਵਚੱ ਟਸੈਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। 

• ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹ ੈਿਕਉਿਂਕ ਟਸੈਟ ਐਡਂ ਟ�ੇਸ ਸਰਿਵਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਸਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਅਤੇ 
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਦੰਗੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਏਗੀ। 

 

 

 

ਸਬਤੂਾਂ ਤ� ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਤੀ ਸਮਦੁਾਇਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਚਟੱੀ ਿਬ�ਿਟਸ਼ 

ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ Covid-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਗੁਣੀ ਹੈ। 
 

ਸਾਡੇ ਸਮਦੁਾਇਆਂ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹ:ੈ 

• ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹ ੋ
• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਤ� ਕਮੰ ਕਰੋ 
• ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ੋ
• ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ੋ

• ਆਪਣੇ ਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤਰੌ ਤੇ ਧੋਵੋ  
  

ਹਾਲਾਂਿਕ ਹਣੁ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹੈ, 
ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ: 

• ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਘਰ� ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬਧੰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ੋ

• ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਧਵੋ ੋ
• ਹਰ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਘੱਟ ਤ� ਘਟੱ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ੋ
• ਜਦ� ਹੱਥ ਧਣੋ ਦੀ ਕਈੋ ਸੁਿਵਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਜਾਓ 
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