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 ذاتی ٹیسٹ یک رہنمات   19-عارضی کووڈ

5  ،   یک تبدیلیوں کا خالصہ  2022دسمبر

 ٹیسٹوں ےک استعمال ےک بارے میں معلومات شامل یک گئیں  2 •
 سال ےس کم عمر بچوں پر ذاتی

 پر کیا کرنا چاہیں  •
 یک معلومات میں ترمیم یک گئ    منفی ٹیسٹ آنی

 تعارف 

:   19-کووڈ ۔ ٹیسٹنگ کئ  حاالت میں کارآمد ہوتی ہے  کا پھیالؤ کم کرنی ےک لئ  ٹیسٹنگ انتہات  اہم ہے

عالمات ےک فیصےل ےک  19-کووڈیک عالمات موجود ہیں تو آپ کو جلد از جلد ٹیسٹ کروانا چاہیں اور    19-اگر آپ میں کووڈ •
۔   شجر  ( میں درج اقدامات پر عمل کرنا چاہیں  زبانیں دستیاب ہیں

 )اضافی

میں مبتال شخص ےس ممکنہ سامنا ہونی پر کیا  19-کووڈمیں مبتال شخص ےس سامنا ہوا ہے تو آپ کو   19- اگر آپ کا کووڈ •
( میں درج رہنمات  پر ٹ کرنا چاہیں   زبانیں دستیاب ہیں

۔ )اضافی  یسٹنگ سمیت عمل کرنا چاہیں

  19- بعض اوقات آپ آئندہ رسگریم، جیسا کہ سفر ےس پہےل ٹیسٹ کروا سکئی ہیں خواہ آپ میں عالمات نہ ہوں اور کووڈ •
 میں مبتال شخص ےس سامنا ہونی ےس آگاہ نہ ہوں۔ 

استعمال کر  ذاتی ٹیسٹیا  ن کٹذاتی کلیکش آپ کیس طئی معالج یا صحت عامہ یک ٹیسٹنگ سائٹ ےس ٹیسٹ کروا سکئی ہیں یا
۔ بعض اوقات ذاتی ٹیسٹ "ہوم ٹیسٹ"، "گھر پر مبئی ٹیسٹ" یا   سکئی ہیں جو گھر پر یا کیس بیھ جگہ انجام دیا جا سکتا ہے

۔ فی الحال ذاتی کلیکشن کٹس اور ذاتی ٹیسٹ  چیک کرنی ےک لئ     موجودہ انفیکشن"کاؤنٹر پر ملئی واال ٹیسٹ" بیھ کہالتا ہے
، یعئی اس وقت آپ کو کووڈ ۔ وہ آپ کو ماضی میں کووڈ 19-استعمال کئں جا رہے ہیں ہونی ےک بارے  19-ہونی کا امکان ہے یا نہیں

 ۔ یی میں معلومات نہیں دی

۔ زیادہ تر نجی   ذاتی کلیکشن کٹس اور ذاتی ٹیسٹ نسخی ےک ذریےع یا نسخی ےک بغٹں )کاؤنٹر پر( فارمییس یا ریٹیل اسٹور میں دستیاب ہیں
ذاتی ٹیسٹوں کا احاطہ کریں۔ ریاست بھر ےک گھرانی  8)رصف انگریزی( ہے کہ احاطہ شدہ شخص ےک فی ماہ  درکار انشورنس ےس 

Department of Health (DOH، محکمۂ صحت)  ےکSay Yes! COVID-19 Test   کووڈ ٹیسٹ( آغاز کار ےک ذریےع ! )ہاں کہیں
۔ فی الحال گھرانی ہر ماہ دو آرڈر کر   19-مفت کووڈ  سطح پر کئں گئ  اقدامات ےک عالوہ ہے

۔ یہ وفافی  ےک اہل ہیں
ٹیسٹ حاصل کرنی

۔  10سکئی ہیں جن میں فی ماہ   ہیں
 Say Yes !To Covid Test -)صفحۂ اول(   Homeتک مفت ٹیسٹ شامل ہونی

(sayyescovidhometest.org)   ےک ذریےع یا )  زبانیں دستیاب ہیں
ی
ےک ذریےع   1- 800-525-0127ہاٹ الئن  19-کووڈ  DOH)اضاف

ورت ہونی  ۔ تیار رہنا اور رصی  جا سکئی ہیں
۔ عام طور پر  آن الئن آرڈر جمع کروان  پر ٹیسٹ کرنی ےک لئ  ٹیسٹ دستیاب رکھنا اہم ہے
دن میں ٹیسٹوں یک توقع رکیھ جا سکئی ہے تاہم یہ ریاست ےک مختلف حصوں میں مختلف ہو سکتا  4تا   2آرڈر موصول ہونی ےک 

۔  ہے

سال ےس کم عمر بچوں   2 ، امرییک انتظامیہ بران  خوراک و منشیات( نی FDA) US Food and Drug Administrationاس وقت 
ی کووڈ  اور  19-میں استعمال ےک لئ  گھر پر مبئی تٹں

ی
اینئر جن ٹیسٹ یک اجازت یا منظوری نہیں دی۔ تاہم بعد از سامنا، علیحدیک

ی اینئر جن ٹیسٹ  سال ےس کم عمر بچوں میں محفوظ طریقی ےس    2عالمات ےک باعث ٹیسٹنگ ےک مقاصد ےس گھر پر مبئی تٹں
۔ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ استعمال کئں ج سال ےس کم عمر بچوں کا ٹیسٹ کروانی کا فیصلہ کرنی واےل والدین یا رسپرست  2ا سکئی ہیں

۔  ی اینئر جن ٹیسٹ کر سکئی ہیں  خود گھر پر مبئی تٹں

ی کووڈ 2نی  FDAچونکہ  اسکول اور  12-اینئر جن ٹیسٹ یک اجازت نہیں دی، ےک 19-سال ےس کم عمر بچوں ےک لئ  گھر پر مبئی تٹں
دار کردہ طئی ٹیسٹ سائٹ ) ز ( الئسنس رکھیی واےل MTSدستٹی ی اینئر جن  2کو   چائلڈ کیٹ  سال ےس کم عمر بچوں پر گھر پر مبئی تٹں
۔ ےک  یک اجازت نہیں ہے

ز اسکول اور  12-ٹیسٹ کرنی ی اینئر   چائلڈ کیٹ  والدین یا نگہداشت کنندگان کو استعمال ےک لئ  گھر پر مبئی تٹں
۔ جن ٹیس   ٹ فراہم کر سکئی ہیں

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/ur
https://sayyescovidhometest.org/ur
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۔ اس ےس مراد ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ خود کرنی  یہ دستاویز اس متعلق رہنمات  فراہم کرتی ہے کہ ذاتی ٹیسٹ ےک بعد کیا کرنا ہے
 تجویز یا انجام نہیں دیا ہوتا اور جےس لیبارٹری کو نہیں بھیجا گیا ہوتا۔ 

 ہیں جےس طئی معالج نی

۔ اگر آپ ےک    ہیں تو ٹیسٹ استعمال کرنی ےس پہےل صنعت کار یک تمام ہدایات پڑھنا یقیئی بنائیں
اگر آپ ذاتی ٹیسٹ استعمال کرنی

نتائج ےک متعلق سواالت ہیں تو کیس طئی معالج ےس بات کریں۔ کچھ اسکول اور جان  مالزمت کام یا اسکول پر واپیس ےک   پاس اپیی 
 کرنا چاہیں کہ آپ واپیس ےک لئ   

ی ہ ےس نتائج پر بات کر ےک تعیں ۔ آپ کو اپیی ایمپالئر، اسکول وغٹں لئ  ذاتی ٹیسٹ قبول کر سکئی ہیں
۔   تیار ہیں یا نہیں

OVID TestC !Say Yes Digital Assistant )دستیاب( استعمال کرنی ہون  اپیی ذاتی )ہسپانوی زبان میں  )ڈیجیٹل اسسٹنٹ
ٹیسٹ ےک نتائج )مثبت اور منفی دونوں( یک اطالع دیں۔ آپ کیس بیھ ذاتی ٹیسٹ یک اطالع دییی ےک لئ  یہ ٹول استعمال کر سکئی  

، خواہ آپ نی  ی میں پروگرام ےک ذریےع اےس آرڈر نہ کیا ہو۔ ذاتی ٹیسٹوں یک اطالع دییی ےس ہمیں  Say Yes! COVID Testہیں
 واشنگیر

۔  19-کووڈ  کا پھیالؤ کو بہٹی طور ےس سمجھیی میں مدد ملئی ہے

 اگر آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آئ  

 اور شدید  
ی

اگر ذاتی ٹیسٹ میں آپ کا نتیجہ مثبت آن  تو خود کو اور دورسوں کو محفظ رکھیی یک تفصییل معلومات، بشمول علیحدیک
ی   یک صورت میں عالج تک رسات  ےک طریقی یک معلومات ےک لئ  ریاست واشنگیر

-کووڈ  DOHبیماری ےک زائد خطرے میں مبتال ہونی
 پر کیا کرنا چاہیں   91

( یک رہنمات  مالحظہ کریں۔ ٹیسٹ ےک مثبت نتیخی یک صورت میں   کا ٹیسٹ مثبت آنی  زبانیں دستیاب ہیں
)اضافی

۔ اپیی طئی معالج کو ٹیسٹ ےک مثبت نتیخی ےک بارے میں بتائیں اور بیماری ےک دوران ان دوبارہ ٹیسٹ کرنی  
یک تجویز نہیں دی جاتی

۔ اگر آپ ےک سواالت ہیں اور طئی معالج ےس رابطہ نہیں کر سکئی تو    1- 800- 525-0127ہاٹ الئن کو  WA DOHےس رابےط میں رہیں
 پر کال کریں۔ 

،    19-دویات( ےک ذریےع ابتدات  شفاعت کووڈمعالجیات )عالج اور ا 19-کووڈ کا شکار افراد جن ےک شدید بیمار ہونی کا زیادہ خطرہ ہے
۔ جن لوگوں ےک شدید بیمار ہونی کا امکان زیادہ ہے  ےک لئں شدید بیماری اور ہسپتال میں داخل ہونی ےک خطرے کو کم کر سکئی ہے

ی یافتہ افراد یا جن یک تمام سال یا زائد، جبکہ عمر  50ان میں بزرگ افراد )عمر  (، غٹں ویکسیں بڑی ہونی ےس خطرہ بڑھ جاتا ہے
۔ اگر آپ کو   ، اور چند طئی کیفیات )جیسا کہ کمزور مدافعئی نظام( میں مبتال بخے اور بالغ افراد شامل ہیں ی مکمل نہیں ہوئیں

ویکسیٹی
، تو براہ مہرباتی کووڈ (، مونوکلونل اینئر  PrEPمعالجیات ) 19-لگتا ہے کہ آپ اہل ہو سکئی ہیں  تحفظ یک حفاظئی تدابٹں

ی
)پیشیک

 ےک لئں اپئی نگہداشِت صحت ےک فراہم کنندہ ےس بات 
ی کرنی  وائرلز( ےک لئں اپئی اہلیت کا تعیں

باڈیز یا ُمنھ ےس کھات  جانی وایل اینئر
وری ہے کہ عالمات ظاہر ہونی ےک اگےل یہکریں۔  ۔ دیر نہ کریں: عالج مؤثر ہونی ےک لئ  ضی وع کر دیا جائ   دنوں میں عالج شر

 میں دلچسئی رکھیی ہیں تو براہ مہرباتی  
  ےک عالج ےک لئ  مفت ٹییل ہیلتھ  19-کووڈاگر آپ مفت ٹییل ہیلتھ وسائل تک رسات 

 ےک لئ  ہدایات پر عمل کریں۔ اپیی متعلق اور اپیی طئی معالج ےک  
)ہسپانوی زبان میں دستیاب( مالحظہ کریں اور اپائنٹمنٹ ےط کرنی

( مالحظہ کریں۔  کا ویب صفحہ  HDOےک عالج ےک متعلق مزید معلومات ےک لئ   19-لئ  مخصوص کووڈ  زبانیں دستیاب ہیں
 )اضافی

وریات تو آپ  ، جیسا کہ خوراک، ذاتی نگہداشت یک کٹس یا دیگر رصی ورت ہے  میں مدد یک رصی
ی

ہاٹ  WA DOHاگر آپ کو علیحدیک
ےس بات کرنی یک   Care Connectپر کال کر ےک ٹیسٹ ےک مثبت نتیخی یک اطالع دے سکئی ہیں اور  1-800- 525- 0127الئن کو 

 میں  Care Connectدرخواست کر سکئی ہیں یا اپیی  
ی

۔ اگر آپ کو علیحدیک ( حب ےس رابطہ کر سکئی ہیں  زبانیں دستیاب ہیں
)اضافی

 میں تاخٹں ےس بچیی ےک لئ  ہاٹ الئن ےک ذریےع ٹیسٹ ےک نتیخی یک اطالع دیں۔ 
 مدد درکار ہے تو براہ مہرباتی امداد تک رسات 

میں مبتال شخص ےس ممکنہ سامنا ہونی پر   19-کووڈےس ممکنہ سامنا ہوا ہے اور انہیں    19-کو بتائیں کہ ان کا کووڈ قریئی روابط اپیی 
( ارسال کریں۔ عام طور پر قریئی رابطہ ہونی کا مطلب یہ ہے کہ کوت  شخص  کیا کرنا چاہیں   زبانیں دستیاب ہیں

گھنٹوں   24)اضافی
۔ تاہم  6میں مبتال شخص ےس  19-منٹ یا زائد وقت تک کووڈ 15ےک دوران مجمویع طور پر کم از کم  فٹ ےس کم فاصےل پر رہا ہے

، ہوا کا خراب بہاؤ یا چیخئی یا گانی اگر آپ ایےس حاالت میں رہے  ، جیسا کہ بند جگہیں ہیں جن میں ممکنہ سامئی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
فٹ ےس زائد فاصےل پر ہوں تب بیھ ان ےک متاثر ہونی کا خطرہ موجود رہتا    6جییس رسگرمیاں انجام دینا، تو اگر دورسے آپ ےس 

۔ آپ عالمات ظاہر ہونی ےس  پھیال سکئی  19-دن تک کووڈ 10پہےل اور عالمات ظاہر ہونی ےک بعد کم از کم  دن( 2گھنئر )یا   48ہے
۔ اگر آپ میں عالمات ظاہر نہ ہوں لیکن کووڈ دن( پہےل اور   2گھنئر )یا   48کا ٹیسٹ مثبت آن  تو آپ مثبت ٹیسٹ آنی ےس   19-ہیں

۔ اگر  19-دن تک کووڈ 10عالمات ظاہر ہونی ےک بعد کم از کم   یک مدت  پھیال سکئی ہیں
ی

  10آپ یک علیحدیک
ً
دن ےس زیادہ ہو )مثال
 یک مدت ےک  

ی
آپ میں عالمات موجود ہونی یا شدید بیمار یا کمزور مدافعئی نظام کا حامل ہونی یک وجہ ےس( تو آپ اپئی علیحدیک

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-ky-laj
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
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۔ اپیی قریئی روابط کو کووڈ  ہیں
میں بتا کر آپ سب کو  ےس ممکنہ سامنا ہونی ےک بارے  19-اختتام تک مرض پھیالنی ےک قابل ہونی
۔   محفوظ رکھیی میں مدد دے رہے ہیں

 ہیں اور ذاتی ٹیسٹ ےک ذریےع آپ کا کووڈ WA WA Notify) اطالع(اگر آپ 
( استعمال کرنی  زبانیں دستیاب ہیں

ٹیسٹ  19-)اضافی
استعمال کرنی ہون  تصدیفی کوڈ یک درخواست دے کر اور ایپ میں اپیی نتیخی یک تصدیق کر ےک اپنا   WA Notifyمثبت آتا ہے تو آپ 

ی کو گمنام اطالع دے سکئی ہیں   واےل دیگر صارفیں
۔ ایسا کرنی ےس ایپ استعمال کرنی واےل جن افراد کا ممکنہ سامنا ہوا ہو،  سامنا کرنی

۔ جب آپ    WA Notifyانہیں اطالع ملئی ہے تاکہ وہ اپیی اور اپیی ارد گرد موجود افراد ےک تحفظ ےک لئ  احتیایط تدابٹں کر سکیں
 نہیں  

 ہیں تو کوت  ذاتی یا قابل شناخت معلومات جمع یا شیٹ 
: استعمال کرنی ۔ تصدیفی کوڈ یک درخواست کرنی ےک لئ   یک جاتی

تصدیفی کوڈ یک درخواست  ( استعمال کرنی ہون  کیو آر کوڈ اسیکن کریں یا iPhoneیا  Androidاپئی موبائل ڈیوائس ) .1
 )رصف انگریزی(:   کریں

 

، اس کا فون نمٹی اور اپیی مثبت کووڈ WA Notifyآپ  جس ڈیوائس پر  .2  ہیں
 ٹیسٹ یک تاری    خ درج کریں۔ 19-استعمال کرنی

3. "Continue منتخب کریں۔ )  " )جاری رکھیں

 تو آپ کو چاہیں کہ ریاسئی کووڈ WA Notifyاگر آپ 
-525-800-1ہاٹ الئن کو  19-میں تصدیفی کوڈ یک درخواست نہیں کر سکئی

۔ ہاٹ الئن کا عملہ آپ کو  WA Notifyپر کال کریں، پھر # دبائیں اور ہاٹ الئن ےک عمےل کو بتائیں کہ آپ  0127 ےک صارف ہیں
ی کو متنبہ کر سکئی ہیں کہ ممکنہ طور پر   WA Notifyن  آپ توثیفی لنک فراہم کر سکتا ہے جےس استعمال کرنی ہو ےک دیگر صارفیں

۔  ان کا سامنا ہو چکا ہے

( میں  WANotify.orgمزید معلومات ےک لئ  براہ مہرباتی   زبانیں دستیاب ہیں
ےک ذاتی ٹیسٹ میں نتیجہ مثبت  19-اگر کووڈ")اضافی

( کا " آن  تو دورسوں کو کیےس اطالع دی جان    زبانیں دستیاب ہیں
ےک بارے   WA Notifyاگر آپ  ۔سیکشن مالحظہ کریں)کچھ اضافی

، بشمول یہ کہ اےس فون میں کیےس شامل کیا جان  تو  ( مالحظہ  WANotify.orgمیں مزید جاننا چاہیی ہیں  زبانیں دستیاب ہیں
)اضافی

 کریں۔

 اگر آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آئ   

 نہیں پایا گیا۔  SARS-CoV-2پیدا کرنی واال وائرس یعئی  19-ٹیسٹ ےک منفی نتیخی کا مطلب ہے کہ اس وقت ٹیسٹ میں کووڈ

ت ےس ٹیسٹ کرنی ےس   ، جیسا کہ ہر چند دن بعد۔ کٹر سلسلہ وار ٹیسٹنگ تب ہوتی ہے جب کوت  شخص کئ  مرتبہ ٹیسٹ کرتا ہے
ی ےس کووڈ ی ۔ ذاتی کلکیکشن کٹس ےک ساتھ اکٹر ایک دورسا   19-آپ مزید تٹں ی کر سکئی ہیں اور مرض کا پھیالؤ کم کر سکئی ہیں کا تعیں

۔ اگر آپ کا پہال ذاتی ٹیسٹ منفی آن  تو آپ کو سلسلہ ٹیسٹ آتا ہے اور انہیں ایک سلسےل   میں استعمال کرنی ےک لئ  ڈیزائن کیا گیا ہے
ی دن میں کم از کم دو مرتبہ ٹیسٹ کرنی  ۔ ان ےک لئ  عام طور پر دو یا تیں وار ٹیسٹنگ ےک لئ  صنعت کار یک ہدایات پر عمل کرنا چاہیں

ورت ہوتی ہے اور ٹیسٹوں ےک درمیان کم ۔ اگر آپ ےک پاس   48گھنئر اور زیادہ ےس زیادہ   24از کم  یک رصی گھنئر کا فاصلہ رکھا جاتا ہے
 اپیی ٹیسٹ ےک نتائج یا سلسلہ وار ٹیسٹنگ ےک متعلق سواالت ہیں تو کیس طئی معالج ےس رابطہ کریں۔  

۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ نی آپ یک   19-گھر پر مبئی منفی کووڈ " نتیجہ دے سکتا ہے اینئر جن ٹیسٹ بعض اوقات "غلط منفی
 میں موجود 

ی نہیں کیا۔ اگر آپ میں کووڈ SARS-CoV-2ناک ےس لئں گئ  نمونی   19-یک عالمات ہیں یا کووڈ  19-وائرس کا تعیں
 جہاں کووڈ 19-ڈانفیکشن ہونی کا امکان زیادہ ہے یا کوو 

ی
 میں موجودیک

  19-انفیکشن ہونی کا امکان زیادہ ہے )جیسا کہ ایےس عالقی

https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/wa-asmartt-fwn-ayp-tshhyry-nwttyfykyshn-ky-bary-myn-mtl-krta-hy
https://g.co/ens/report
https://g.co/ens/report
https://www.wanotify.org/
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/wa-asmartt-fwn-ayp-tshhyry-nwttyfykyshn-ky-bary-myn-mtl-krta-hy
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/wa-asmartt-fwn-ayp-tshhyry-nwttyfykyshn-ky-bary-myn-mtl-krta-hy
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/wa-asmartt-fwn-ayp-tshhyry-nwttyfykyshn-ky-bary-myn-mtl-krta-hy
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میں مبتال شخص ےس سامنا ہوا ہو، تو دوبارہ ٹیسٹ   19-انوی زبان میں دستیاب( زیادہ ہو یا اگر آپ کا کووڈ)ہسپ کمیونئر یک سطح
 :  کرنی یک تجویز دی جاتی ہے

یک عالمات موجود ہوں تو عالمات ظاہر ہونی ےک بعد کم از کم پانچ دن    19-اگر آغاز میں آپ کا نتیجہ منفی آن  اور کووڈ •
 عد دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ گھنئر ب  48تا  24تک ہر 

  48تا  24ےس ممکنہ سامنا ہوا ہے تو پہےل منفی ٹیسٹ ےک    19-یک عالمات موجود نہیں اور کووڈ  19-اگر آپ میں کووڈ •
کا خدشہ موجود رہے تو آپ دورسے   19-گھنٹوں بعد دوبارہ اینئر جن ٹیسٹ کریں۔ اگر دورسا ٹیسٹ منفی آن  لیکن کووڈ

ل ٹیس  48تا  24منفی ٹیسٹ ےک  
ُ
، جس ےس ک ۔ اگر آپ ےک پاس   3ٹ ےک بعد دوبارہ ٹیسٹ کر سکئی ہیں

ی
ٹیسٹ ہو جائیں ےک

مرتبہ اینئر جن ٹیسٹ کرنی ےک لئ  مناسب وسائل موجود نہ ہوں تو آپ ےک وسائل اور آپ کو اور آپ ےک گرد موجود   3
 افراد کو الحق خطرے ےک مطابق کم مرتبہ ٹیسٹ کرنا قابل قبول ہو گا۔ 

 کا خدشہ رہے تو آپ اینئر جن ٹیسٹ استعمال  19-ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آن  لیکن آپ کو کووڈ اگر دوبارہ •
میں مبتال ہونی

، لیبارٹری مالیکیولر پر مبئی ٹیسٹ کروا سکئی ہیں یا اپیی طئی معالج کو   کا فیصلہ کر سکئی ہیں
کرنی ہون  دوبارہ ٹیسٹ کرنی

۔  فون کر سکئی ہیں

 زبانیں دستیا غٹں نگہداشت صحت ماحول اور عوام ےک لئ  عالمات ےک فیصےل کا شجر DOHمزید معلومات ےک لئ  
( )اضافی ب ہیں

۔  دیکھیں

میں مبتال شخص ےس   19-کووڈمیں مبتال شخص ےس سامنا ہوا تھا اور آپ کا سلسلنہ وار منفی نتیجہ آیا ہے تو   19- اگر آپ کا کووڈ
 پر کیا کرنا چاہیں ممکنہ سا

۔  منا ہونی  پر عمل جاری رکھیں
( میں درج رہنمات   زبانیں دستیاب ہیں

 )اضافی

 اگر آپ کا نتیجہ ناقابل قبول یا خراتر ظاہر کرے 

 ہیں اور ٹیسٹ ےس معلوم نہیں  
ی ہونی  یا غٹں نتیجہ خٹں

۔ ناقابل بعض اوقات نتائج واضح نہیں ہونی ہوتا کہ نتیجہ مثبت ہے یا منفی
، جیسا کہ آپ کا نمونہ درست طریقی ےس نہ لیا گیا ہو یا ذاتی کلیکشن ٹیسٹ کٹ میں خراتی  قبول نتائج یک کئ  وجوہات ہو سکئی ہیں

۔   پیش آت  ہو۔ ناقابل قبول ٹیسٹ ےک نتائج کمیاب ہیں لیکن پیش آ سکئی ہیں

قبول نتیجہ یا ٹیسٹ یک خراتی ظاہر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوا۔ ایسا ہونی اگر ذاتی ٹیسٹ کا ڈسپےل ناقابل 
 یک صورت میں نئ  ٹیسٹ کٹ ےک ساتھ دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ اگر دورسا نتیجہ بیھ ناقابل قبول ہو  

پر ایک اور ٹیسٹ دستیاب ہونی
ےس   صحت عامہ یک ٹیسٹنگ سائٹطہ کریں۔ آپ کیس طئی معالج یا تو ہدایات ےس رجوع کریں اور صنعت کار ےس معاونت ےک لئ  راب

(۔  زبانیں دستیاب ہیں
 بیھ ٹیسٹ کروا سکئی ہیں )اضافی

 ئل  ےک بارے میں اور معلومات اور وسا   19کووڈ 

ی میں کووڈ
)چینی )سادہ(، کورین، روسی، ہسپانوی  گورنر انسیل ےک اعالمئں ، )صرف انگریزی(  یک موجودہ صورتحال  19-واشنگیر

)اضافی زبانوں میں  عالماتویب سائٹ کے اوپر دی گئی فہرست سے منتخب کریں(،  -اور ویتنامی زبانوں میں دستیاب ہے 

چینی )سادہ(، کورین،  -بانوں میں دستیاب ہے )اضافی ز یہ کیےس پھیلتا ہے چینی )سادہ(، کورین، ہسپانوی، ویتنامی(،  -دستیاب ہے 

، اور میں دستیاب ہے()اضافی زبانوں  لوگوں کو کیےس اور کب ٹیسٹ کروانا چاہیں ہسپانوی اور ویتنامی زبانوں میں دستیاب ہے(، 

ی کہاں تالش یک جائیں  اکٹر پوچھے جانی واےل پر باخبر رہیں۔ اور جاننے کے لیے ہمارے   )اضافی زبانوں میں دستیاب ہے( ویکسیٹی
 )صرف انگریزی زبان میں( دیکھیں۔ سواالت 

 ےک خطرے میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات   19-رصف کیس شخص یک نسل/نژاد یا قومیت یک وجہ ےس ان ےک کووڈ
کا شکار ہونی

، خاص   19-مئی آ ریہ ہے کہ اییس کمیونٹیاں کووڈسا ۔ ایسا نسل پرسئی یک وجہ ےس زیادہ متاثر ہو ریہ ہیں جو سفید فام نہیں ہیں
، جس ےک نتیخی میں کچھ افراد کو اپیی آپ کو اور اپئی کمیونٹیوں کو  ، یک وجہ ےس ہوتا ہے طور پر نظام میں شامل نسل پرسئی

۔ محفوظ رکھیی ےک کم مواقع ملئی  )رصف انگریزی( افواہوں اور غلط معلومات  تعصب بیماری ےس جنگ میں مددگار نہیں ہو گا ہیں
اک کریں۔  کو پھیلیی ےس روکیی ےک لئ  رصف درست معلومات کا اشٹی

• WA State Department of Health  اضافی (  19-کوروناوائرس پر ردعمل )کووڈ()   زبانوں میں دستیاب ہے
کٹ تالش کریں •  )رصف انگریزی( اپنا مقایم محکمۂ صحت یا ڈسٹر

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-ka-ttystt-krwana
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-wyksyn
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ur/emergencies/kwwdd-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
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• Centers for Disease Control and Prevention (CDC کوروناوائرس )مراکز بران  امراض پر قابو اور انسداد ،
 زبانوں میں دستیاب ہے ( 19-)کووڈ

 چیئی )سادہ(، کورین، ہسپانوی، ویتنایم(  -)اضافی

؟  کیا آپ اور سواالت پوچھا چاہتی  ہاٹ   0127-525-800-1یک معلوماتی ہاٹ الئن کو اس نمٹی پر کال کریں:   19-ہماری کووڈہیں
 الئن ےک اوقات: 

 بخی تک   10بخی ےس رات  6پٹں یک صبح  •
 بخی تک   6بخی ےس شام  6منگل ےس اتوار صبح  •
( صبح  منات  جانی وایل ریاسئی چھٹیاں •   بخی تک 6بخی ےس شام   6)رصف انگریزی زبان میں

، جب کوت  جواب دے تو  ترجےم یک سہولیات ےک لئں
۔ اپئی صحت یا ٹیسٹ ےک نتیخی ےک بارے زبان کا نام کہیں اپنی اور  # دبائیں  زباتی

، براہ مہرباتی کیس ڈاکٹر یا نرس ےس بات کریں۔   ےک لئں
 میں سواالت پوچھیی

  ،  ےک لئں
پر کال کریں۔ سماعت ےس محروم یا اونچا سنئی واےل  0127-525-800-1کیس اور شکل میں اس دستاویز یک درخواست کرنی

ی براہ کرم   پر ای میل کریں۔  ights@doh.wa.govcivil.r( )رصف انگریزی( پر کال کریں یا Washington Relay) 711صارفیں
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

