
 

ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ 

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਿਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿ ਿੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰ ੇਿਿੇਂ ਸਬ ਤ ਿਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡਟੇ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ 

ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ਼ਾਂ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਬੁਖ਼ਾਰ ਿ਼ਾਂ ਠਿੰ ਡ ਲਗਣ਼ਾ, ਖਿੰਘ, ਗਿੰਧ ਿ਼ਾਂ ਸਆੁਿ ਿੀ ਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਿੀ ਘ਼ਾਟ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਤੋਂ 
ਿਧੇਰੇ ਸਿੰ ਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਿੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ ੋਇਹ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਟਕ ਜ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਟੋਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਅਤ ੇਜੇ 
ਤੁਹਾਨ੍ ਿੰ  ਨ੍ਿੇਂ ਜਾਂ ਟਿਗੜਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ੍, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ ਿੰ  ਕਟੋਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ । 

 

ਿੇ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  ਇਹਿ਼ਾਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਿ਼ਾਂ ਿਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਹਿ, ਤ਼ਾਂ ਵਿਿੰ ਿੀ ਿਲਿੀ ਸਿੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿ਼ਾਓ: 

 

 ਬੁਖ਼ਾਰ ਿ਼ਾਂ ਠਿੰ ਡ ਲਗਣ਼ਾ 
 ਖਿੰਘ 

 ਗਿੰਧ ਿ਼ਾਂ ਸੁਆਿ ਿੀ ਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਿ਼ਾ ਿੁਕਸ਼ਾਿ 

 ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸਕਲ 

 

ਿੇ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  24 ਘਿੰ ਵਟਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੇਠ਼ਾਂ ਵਿੱਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਿ਼ਾਂ ਿਧੇਰੇ ਹਿ, ਅਤ ੇਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿ ਿ  
ਸਵਿਤੀਆਂ ਿ਼ਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤ਼ਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿ਼ਾਓ। 

 

ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਿ: 

 

 ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰ਼ਾਸ 

 ਭੁੱ ਖ ਿੀ ਕਮੀ 
 ਬਹੁਤ ਿਕ਼ਾਿ ਿ਼ਾਂ ਿਕ਼ਾਿਟ 

 ਵਸਰ ਿਰਿ 

 ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਿਰਿ 

 ਮਤਲੀ ਿ਼ਾਂ ਉਲਟੀਆ ਂ

 ਿਸਤ 

 

ਕੋਟਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਿੀ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ ਅਟਜਹ ੇਟਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਹੋ ਜੋ ਕਟੋਿਡ-19 

ਲਈ ਪੌਟਜ਼ਟਟਿ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ੍ ਿੰ  ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਕਟੋਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਇਕ ਿੀ ਹੈ: 

 

 ਬੁਖ਼ਾਰ ਿ਼ਾਂ ਠਿੰ ਡ ਲਗਣ਼ਾ  



 ਖਿੰਘ 

 ਗਿੰਧ ਿ਼ਾਂ ਸੁਆਿ ਿੀ ਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਿ਼ਾ ਿੁਕਸ਼ਾਿ 

 ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸਕਲ 

 ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰ਼ਾਸ 

 ਭੁੱ ਖ ਿੀ ਕਮੀ 
 ਬਹੁਤ ਿਕ਼ਾਿ ਿ਼ਾਂ ਿਕ਼ਾਿਟ 

 ਵਸਰ ਿਰਿ 

 ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਿਰਿ 

 ਮਤਲੀ ਿ਼ਾਂ ਉਲਟੀਆ ਂ

 ਿਸਤ 

 

ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ (ਲੱਛਣ਼ਾਂ) ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਇਸਿੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿ਼ਾ ਹੋਿੇ। 

 

ਆਪਣ ੇਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਿੇ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  ਸਿ-ੈਅਲਗ਼ਾਅ ਕਰਿ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਿੋ ਤਸੁੀਂ ਸਿੰ ਭ਼ਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਵਿਆਂ 
ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਿ਼ਾ ਫੈਲ਼ਾਓ। 

 

ਿੇ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤ਼ਾਂ ਟੈਸਟ ਿੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਿੀ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਿੀਕੀ ਸਿੰਪਰਕ ਹੋ। 

ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਹ਼ਾਲਤ਼ਾਂ ਿ਼ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਵਿਆਂ ਿੇ ਸਿੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  ਮਡੈੀਕਲ ਿੇਖਭ਼ਾਲ ਲੈਣ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਿੀ 
ਹੈ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਿ਼ਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਿ਼ਾ ਹੋਣ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮ਼ਾਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ਼ਾਂ ਿੇ ਬ਼ਾਰ ੇਅਵਿਸ਼ਵਚਤ ਹੋ 

ਤ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸਿੰਭ਼ਾਲ ਪਰਿ਼ਾਤ਼ਾ ਿ਼ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿ਼ਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਕ਼ਾਲ ਕਰੋ। 

 

 ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ (and Close contacts) ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਸਫੇ 'ਤ ੇਿ਼ਾਓ। 

ਬੱਟਚਆ ਂਅਤੇ ਟਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ 

ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਬ਼ਾਲਗ਼ਾਂ ਿੇ ਸਮ਼ਾਿ ਲੱਛਣ ਹੁਿੰ ਿੇ ਹਿ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁਿੰ ਿੇ ਹਿ 

 

ਬੀ.ਸੀ. ਵਕਿੰ ਡਰਗ਼ਾਰਟਿ ਤੋਂ ਗਰਰੇਡ 12 ਵਿਚਲੇ ਸਕ ਲ ਿ਼ਾਣ ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਿੀਆਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਿੇ ਿ ੋ

ਵਿਕਲਪ਼ਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਢਿੰਗ ਰੋਗ਼ਾਣ  ਰਵਹਤ ਪ਼ਾਣੀ ਿ ਿੰ  ਮ ਿੰ ਹ ਵਿੱਚ ਘੁਮ਼ਾਉਣ਼ਾ ਅਤ ੇਉਸ ਿ਼ਾਲ ਗਰ਼ਾਰੇ ਕਰਿ਼ਾ 
(swishing and gargling) ਅਤੇ ਉਸ ਿ ਿੰ  ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਵਟਊਬ ਵਿੱਚ ਿੁੱ ਕਣ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਿੌਿਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਲਈ 

ਿਰਤਣ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾਿ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸ਼ਾਲ ਿ਼ਾਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਵਜ਼ਆਿ਼ਾਤਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੈਬ ਟੈਸਟ ਿੀ ਿਗਹ਼ਾ ਲਿੇਗ਼ਾ। 

 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਿ ਿੰ  ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਟੈਸਟ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਲਿ਼ਾਉਣ ਿੇਲੇ ਵਧਆਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱ ਖ ਿਕਤੇ ਹਿ: 

 

 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੌਰ਼ਾਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਚ਼ਾ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ ਬ਼ਾਰ ੇਿੀਡੀਓ ਿੇਖ:ੋ 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts


o ਸਕ ਲ ਿ਼ਾਣ ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਮ ਿੰ ਹ ਿੀ ਕੁਰਲੀ ਅਤੇ ਗਰ਼ਾਰੇ ਿੇ ਿ਼ਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ  (ਿੀਡੀਓ) 

o ਿੱਕ ਿੇ ਸਿ਼ਾਬ ਿ ੇਿ਼ਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ (ਿੀਡੀਓ ) 

 ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ਼ਾਣੀ  ਮ ਿੰ ਹ ਵਿੱਚ ਘੁਮ਼ਾਉਣ, ਗਰ਼ਾਰੇ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿੁੱ ਕਣ ਿੀ ਤਕਿੀਕ ਿ਼ਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ।  ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ ਿ਼ਾਣ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਿੋ ਘਿੰਟੇ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਅਵਭਆਸ ਕਰਿ਼ਾ ਸੁਵਿਸਚਤ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਿ ੇਿਤੀਵਿਆ ਂਿ ਿੰ  ਪਰਭ਼ਾਿਤ ਕਰ 

ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿ ਿੰ  ਅਵਭਆਸ ਕਰਿ ਿਲੇੇ ਪ਼ਾਣੀ ਿ਼ਾ ਵਿਗਲਣ ਿ਼ਾਂ ਗੱਲ ਿ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। 

o ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਮ਼ਾਉਿ ਵਰਿੰ ਸ/ਗ਼ਾਰਗਲ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਵਹਿ਼ਾਇਤ਼ਾਂ (PDF 213MB) 

o ਿੱਡੇ ਬੱਵਚਆ ਂਿ਼ਾਸਤੇ ਮ਼ਾਉਿ ਵਰਿੰ ਸ/ਗ਼ਾਰਗਲ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਵਹਿ਼ਾਇਤ਼ਾਂ (PDF 207MB) 

 ਅਟਜਹਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ੍ ਸੈਂਟਰ ਭਾਲੋ  ਵਿਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤ਼ਾ ਿ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਬ਼ਾਰ ੇਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸਿੰ ਭ਼ਾਲ 

ਪਰਿ਼ਾਤ਼ਾ ਿ਼ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।  

 ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਬੱਚ ੇਿ ਿੰ  ਉਿਹ ਼ਾਂ ਿੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਿ  ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ  ਕਰਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸਿ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਿਹ ਼ਾਂ ਿੇ ਟੈਸਟ 

ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਿ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  ਵਸੱਧੇ ਘਰ ਿ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹ਼ਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿ ਿੰ  ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਘਰ ਰਵਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਵਹਮ਼ਾਿ਼ਾਂ ਿ ਿੰ  
ਿਹੀਂ ਵਮਲਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ।  ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਿ ਸਿ-ੈਅਲਗ਼ਾਿ ਕਰਿ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣੋ। 

 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਵਕਿੇਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਿੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿੇ 
ਿਤੀਵਿਆਂ ਿ ਿੰ  ਵਕਿੇਂ ਸਮਝਣ਼ਾ ਹੈ ਬ਼ਾਰੇ ਿ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ  ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰ਼ਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਵਟਿੰਗ  ਿੇਖ।ੋ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ੍ ਸੈਂਟਰ 

ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ ਬ਼ਾਰ ੇਹੋਰ ਿ਼ਾਣੋ ਅਤ ੇਅਵਿਹੇ ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ ਭ਼ਾਲੋ ਵਿਿੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤ਼ਾ ਿ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। ਿਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ ਿ਼ਾਂ 
ਹੇਠ਼ਾਂ ਵਿੱਤੇ ਵਲਿੰ ਕ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿ਼ਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਤਮ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ  8-1-1  ਤੇ ਫੋਿ ਿੀ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ। 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 

ਹੋਰ ਹੈਲਿਵਲਿੰ ਕਬੀਸੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿ਼ਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਿ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿ਼ਾਿਕ ਵਸਹਤ ਯ ਵਿਟ ਕੋਲ 
ਿ਼ਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਿ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲ਼ਾਹ ਿੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਿ਼ਾਓ ਿ਼ਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) 
ਤੋ ਫੋਿ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ਼ਾ ਸੁਣਿ ਿ਼ਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ। ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾਿ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਿੁਿ਼ਾਿ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਿ। 

 

 ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਇਿੰਡਰ (ਮੋਬ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ) 

 ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਇਿੰਡਰ (ਇਿੰਟਰਿ ੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ) 

 

ਿੱਧ ਿੋਖਮ ਿ਼ਾਲੇ ਲੱਛਣ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਿ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਿਪ ਰਿ ਹੈ। ਇਿੰਿਹ ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਪਰ਼ਾਿਵਮਕਤ਼ਾ 
ਵਿੱਤੇ ਿ਼ਾਣ਼ਾ ਿ਼ਾਰੀ ਰੱਵਖਆ ਿ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਇਿੰਿਹ ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸਿੰ ਭ਼ਾਲ ਿਰਕਰ, ਆਿੱਸ਼ਕ ਸਿੇ਼ਾਿ਼ਾਂ ਿੇ ਪਰਿ਼ਾਤ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਿ ਵਿਿੰ ਿਹ ਼ਾਂ ਿ ਿੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕ ੇਹੋਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਿਵਟਲਤ਼ਾਿ਼ਾਂ ਿ਼ਾ ਿੱਧ ਖਤਰ਼ਾ ਹੈ। 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਿੇ ਫਿੋ ਰ਼ਾਹੀਂ, ਟੈਕਸਟ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿ਼ਾਂ ਆਿਲ਼ਾਈਿ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਿ ੇਤੁਹ਼ਾਡੇ ਟੈਸਟ ਿ਼ਾ ਿਤੀਿ਼ਾ 
ਪ਼ਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਉਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿ਼ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਆਪਣ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਟਸੈਟ ਿੇ ਿਤੀਿੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਵਟਡ ਟੈਕਸਟ ਸਿੇੁਹੇ ਰ਼ਾਹੀਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ  ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ 
ਵਰਜ਼ਲਟਸ ਿੈੈੱਬਪੇਿ 'ਤੇ ਿੈੈੱਬਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕ ੇਇਸ ਸੇਿ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਰਵਿਟਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਵਪਤ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਲਈ ਿੀ 
ਇਹ ਸੇਿ਼ਾ ਿਰਤ ਸਕਿੇ ਹਿ। ਤਹੁ਼ਾਡੇ ਇਸ ਸੇਿ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਿ ਤੁਹ਼ਾਿ ਿੰ  ਆਪਣ ੇਪ਼ਾਵਜ਼ਵਟਿ ਿ਼ਾਂ ਿ ਗੇਵਿਟ 
ਟੈਸਟ ਿਤੀਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁਿੰ ਿ ੇਸ਼ਾਰ ਟੈਕਸਟ ਰ਼ਾਹੀਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਵਿਿ ਹੋਿ ੇਿ਼ਾਂ ਰ਼ਾਤ।  
 

ਤੁਸੀਂ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਜ਼ਲਟਸ ਲ਼ਾਈਿ ਿ ਿੰ  1-833-707-2792 'ਤੇ ਫੋਿ ਕਰਕ ੇਿੀ ਆਪਣ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ 
ਿਤੀਿੇ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਲ਼ਾਈਿ ਹਫਤੇ ਿੇ ਸੱਤ ਵਿਿ, ਸਿੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼਼ਾਮ 4:30 ਤੱਕ ਖੁੱ ਲਹੀ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ। 
 

ਿ ਹੈਲਿ ਗੇਟਿੇ (The Health Gateway) ਿ਼ਾਂ ਮ਼ਾਏ ਈਹੈਲਿ (my ehealth) ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਹਿ ਵਿਿੰ ਿਹ ਼ਾਂ ਰ਼ਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਿੇ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਿ ੇਿਤੀਿ ੇਵਕਿੇਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹਿ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਿੇ 
ਿਤੀਿੇ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਿ ਕੀ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਿ ਲਈ, ਿੇਖ:ੋ 
 

 ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟਸ  
 ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਵਿਆਂ ਿ ਿੰ  ਸਮਝਣ਼ਾ  

 
 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਟਗਆ: January 8, 2021 

 

ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਿ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ January 8, 2021 ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਵਟਿੰ ਗ, ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਿੇ ਅਤ ੇ
ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਿ ੇਿਤੀਵਿਆਂ ਿ ਿੰ  ਸਮਝਣ਼ਾ ਸਵਫਆ ਂਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
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