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ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ
Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਸ਼ਿਹਤ ਸ਼ਵਭਾਗ) ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਿੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼

ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਪਰਨ ਸ਼ਹੱ ਿਾ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੌ ਨ-ਕੌ ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸ਼ਜਿੰ ਨਹਾਂ ਨਿੰ ਵੀ ਇਿ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। DOH ਹੇਠ
ਸ਼ਲਖੀਆਂ ਿਸ਼ਿਤੀਆਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਸ਼ਜਿ ਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ (ਖਾਂਿੀ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠਿੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਿਾਹ ਫੁੱ ਲਣਾ ਜਾਂ ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਔਸ਼ਖਆਈ,
ਰੀਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਿਰ ਦਰਦ, ਗਲੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਖਰਾ , ਿੁਆਦ ਜਾਂ ਿੁਿੰ ਘਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਨਵੀਂ ਿਮੱ ਸ਼ਿਆ) ਹੋਣ।

•

ਿਿੰ ਭਾਵਤ ਜੋਸ਼ਖਮ ਵਾਲ ਲੋ ਗ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਸ਼ਵੱ ਚ ਆ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਲੋ ਗ ਜੇ ਸ਼ਕਿੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਿੰ ਪਰਕ ਸ਼ਵੱ ਚ ਰਹੇ
ਹੋਣ ਜੋ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਸ਼ਵੱ ਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਿਿੰ ਪਰਕ ਸ਼ਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸ਼ਜਿੰ ਨਹਾਂ ਨਿੰ ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਕੋਪ ਹੈ।

•

ਨੇੜਲਾ ਿਿੰ ਪਰਕ ਓਦੋਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀ 15 ਸ਼ਮਿੰ ਟ ਜਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਿੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 6 ਫੁੱ ਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ
ਹੋਣ ਜੋ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਮਾਲ ਿਿੰ ਕਰਸ਼ਮਤ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਿੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਿੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਿੰ ਪਰਕ ਸ਼ਵੱ ਚ ਆਏ ਿੀ, ਸ਼ਜਿੰ ਨਹਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੋਸ਼ਵਡ-19
ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
•

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਬੁਖਾਰ, ਖਿੰ ਘ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱ ਿੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਿਮਝ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਿਰਬੋਤਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਸ਼ਹਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਮਾਿਕ ਪਸ਼ਹਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਘਰ ਰਸ਼ਹ ਕੇ ਦਿਸ਼ਰਆਂ ਦੀ
ਿੁਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰੋ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਿਿੰ ਭਵ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਿੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਪਰਾਿਸ਼ਮਕ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱ ਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਲੀਸ਼ਨਕ ਨਾਲ ਿਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਸ਼ਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਸ਼ਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਿਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਵਕੱ ਥੋਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜਾਂਚ ਪਰੇ ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕਈ ਿਿਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਿਿਾਨਕ ਸ਼ਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹੋ (ਕੇਵਲ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਸ਼ਵੱ ਚ)। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਿਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਿਕੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਿ ਕਵਰ ਪਸ਼ਹਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।
ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਿ ਗੱ ਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਇਿ ਨਿੰ ਸ਼ਵ ਲੇ ਣ ਲਈ ਸ਼ਕਿ ਲੈ ਬ ਸ਼ਵਖੇ
ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ 10 ਸ਼ਮਿੰ ਟਾਂ ਸ਼ਜਿੰ ਨਾ ਘੱ ਟ ਿਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ਦਨ ਵੀ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਕਈ ਲੈ ਬਾਂ ਦੀ
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ਪਰੋਿੈਸ਼ਿਿੰ ਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ਵੱ ਚ ਬੈਕਲੌ ਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨਿੰ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨਿੰ ਘਰ ਰਸ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਸ਼ਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨਿੰ ਇਨਫੈਕ ਨ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਇਿ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ19 ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਿਿੰ ਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਨਿੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੁਦਾਏ ਦੀ
ਿੁਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਿੰ ਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਕ ਨਮਨਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਫੈਕਟੇਡ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਪਰ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ। ਵਾਇਰਿ ਤੋਂ ਿਿੰ ਕਰਸ਼ਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਮਨਾ ਸ਼ਲੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਵੱ ਚ
ਇਿ ਦੇ ਸ਼ਦਖਾਈ ਦੇਣ ਨਿੰ ਲਗਭਗ ਪਿੰ ਜ ਸ਼ਦਨ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਿਲਈ, ਤੁਹਾਨਿੰ ਇਹ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਨਾ ਆਏ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਮਾਨ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਸ਼ਵੱ ਚ ਿਵੈਬ ਵਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਮਨੇ ਨਿੰ ਪੈਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਨਿੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸ਼ਕਿੇ ਉਸ਼ਚਤ ਜਾਂਚ ਿੁਸ਼ਵਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਵਖੇ ਸ਼ ਸ਼ਪਿੰ ਗ ਕਰ ਸ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੈ ਬ ਦੇ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਦਰੀ
‘ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ ਸ਼ਪਿੰ ਗ ਨਿੰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਘਿੰ ਟੇ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਕੂੰ ਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਿੇ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਤੋਂ ਿਿੰ ਕਰਸ਼ਮਤ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਿਿੰ ਪਰਕ ਸ਼ਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਿਟੇਟ ਬੀਮਾ ਕਸ਼ਮ ਨਰ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਜਾਂਚ ਲਈ
ਿਸ਼ਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਹਤ ਕਵਰੇਜ (Apple Health, ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ Medicaid
ਪਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਵ ੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
Washington Health Benefit Exchange (ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਸ਼ਿਹਤ ਲਾਭ ਐਕਿਚੇਂਜ) ਸ਼ਵਖੇ Health Plan Finder Support Center (ਸ਼ਿਹਤ
ਯੋਜਨਾ ਖੋਜਕਰਤਾ ਿਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ) ਨਾਲ ਿਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ 855-923-4633 ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱ ਥੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਜਾਂਚ ਨਤੀਸ਼ਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਟੇਟ ਦੇ Department of Health ਦੇ ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਵੈੈੱਬਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

