ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ। ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ।
ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨਿਾਦ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨੇ
ਿਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੱ ਕ ਨੂਿੰ ਇੱ ਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ 48 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ-ਅਿੰ ਦਰ ਵਲਖ਼ਤ ਸਿੰ ਦੇਸ
ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵਕਿੇਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਤੋਹਾਨੂਿੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ
ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਿਾਇਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਚਾਉਂਦਾ।
ਥੁੱ ਕ ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਵਹਦਾਇਤਾਂ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੀ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜ਼ਾਂ ਦਿੰ ਦਾਂ ਨੂਿੰ ਬੁਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਉਥਵਾਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ।
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਨੂਿੰ ਵਕਤੇ ਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਵਰੱ ਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂਿੰ ਿਾਪਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਿਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਦਰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਸਨੂਿੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ।

1: ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਕ ਿੰ ਟ

5: ਥੁੱ ਕ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਮੂਿੰ ਹ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਸਾਫ ਚਮਚੇ ਵਿੱ ਚ

ਲਈ ਧੋਿੋ, ਵਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉ।

ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂਿੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਰਫ ਅੱ ਧਾ
ਚਮਚ ਥੁੱ ਕ (ਲਗਭਗ 2 ਕਮ.ਲੀ.) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਲਓ।

3: ਟੈਸਟ ਲਈ ਥੁੱ ਕ ਨੂਿੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਿੰ ਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਹਲਾਓ ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ
ਰਹੇ ਹੋ।

2: ਬਰਤਨ ਦੇ ਢੱ ਕਣ ਨੂਿੰ ਖੋਲੋ ਹ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਲਈ
ਵਸਰਫ ਇੱ ਕ ਬਰਤਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ।

4: ਆਪਣੇ ਥੁੱ ਕ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਮੂਿੰ ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਹੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ
ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਾਓ।

6: ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਚਮਚ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱ ਚ ਥੁੱ ਕ ਡੋਲਹ
ਵਦਓ।

11: ਬਰਤਨ ਿਾਲਾ ਥੈਲਾ ਦੂਸਰੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂਿੰ ਵਜਨਹਾਂ ਸਿੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਅਿੰ ਦਰ ਥੋੜੀ ਹਿਾ ਨਾਲ
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ।

8: ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਿਾਲੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਲਿੰਬਾਈ ਕਵਚ ਨਮੂਨੇ
ਿਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਪੀਲੇ ਲੇ ਬਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋ ਇੱ ਕ ਨੂਿੰ ਵਚਪਕਾਓ।
ਜੇਕਰ ਬਰਤਨ ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੇ ਬਲ ਲੱਵਗਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਸਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਬਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7: ਢੱ ਕਣ ਨੂਿੰ ਬਰਤਨ ਤੇ ਿਾਪਸ ਕੱ ਸ ਵਦਓ, ਇਹ ਵਧਆਨ
ਰੱ ਖਣਾ ਵਕ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਵਫੱ ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

10: ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਨੂਿੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
20 ਸਕ ਿੰ ਟ ਲਈ ਧੋਿ,ੋ ਵਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸੁਕਾਉ।

9: ਸੋਖਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇੱ ਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਇੱ ਸਾਫ ਬੈਗ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਬਰਤਨ ਨੂਿੰ ਸੀਲ ਕਰੋ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂਿੰ ਨਾ
ਲਪੇਟ।ੋ

12: ਇਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱ ਕ ਨੀਲੇ
‘ਬਾਹਰੀ ਬੈਗ’ ਲੇ ਬਲ ਨੂਿੰ ਵਚਪਕਾਓ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਕ ਰਪਾ ਰ ੇ ਜਾਓ www.southampton.gov.uk/covid19testing ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕ
ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕ ਵੇਂ ਵਾਪਸ ਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਤਾ ਰੋ: ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ:
www.southampton.gov.uk/covid19testing
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰ

ਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛਵਗੱ ਛ ਹੈ, ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ

ਗਾਹਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਟੀਮ ਨੂਿੰ 0808 1962 282 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱ ਰਵਾਰ 08:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 17:00 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਜ਼ਾਂ ਜਾਓ www.southampton.gov.uk/covid19testing ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿੈੈੱਬਚੈਟ ਦੁਆਰਾ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਓ www.111.nhs.uk/covid-19 ਜ਼ਾਂ ਐੈੱਨ ਐੈੱਚ ਐੈੱਸ 111 ਤੇ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਧਿੰ ਨਿਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂਿੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐੈੱਨ ਐੈੱਚ ਐੈੱਸ ਦੀ
ਰੱ ਵਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। www.southampton.gov.uk/coronavirus

