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 کیا کرنا ہے اگر آپ کا

COVID-19   ٹیسٹ مثبت

 ہ  
 

آتا ہے تو، آپ کو   ۔ COVID-19اگرآپ کا ٹیسٹ مثبت   ہے

COVID-19  طور پر مکمل  جنہیں  تر لوگ  زیادہ   ےس متاثر 

 اور وہ   
ی

ہوں گ ہلیک عالمات  رصف  لگائی گئی ہے ان میں  ن  ویکسیں
۔ ہیں عالمات کا انتظام کر سکتے  پر اپئن  ہوئی گھر  رہتے  تھلگ   الگ 

یا آپ کو گےل   بیمار محسوس نہ کریں،  یہ ممکن ہے کہ آپ زیادہ 
میں خراش، بخار، کھانیس، درد اور تکلیف اور رس درد ہو سکتا  

الح ۔ اگر آپ کو تشویش  ےک ہے یا خاندان  تو کیس دوست،  ق ہو، 

ےک لتں  جانتن  ےک رکن ےس کہیں کہ وہ آپ گ کیفیت  فرد یا کمیونئی 
بار کال کریں۔  دن میں ایک 

 

الحق ہو تو اپئن دیکھ    COVID-19آپ کو  
 بھال کریں: 

الئن کو   ہیلپ  وائرس  نیشنل کورونا  پر    1800  020  080آپ کو 

لتں   ےک  )ترجمان  چاہتں  لتں    8کال کرنا  ےک  مشورہ  یا طئی   ) دبائیں

( ڈاکٹی  اگرآپ: (  GPاپتن   کو کال کریں 

یا زیادہ    3یا    2 •  ، ہیں ہو رہے  نہیں  بہٹے  ےک بعد  دن 

ہیں  رہے  ہو   بیمار 

دائیم صحت گ حالت ہے  •  ایک 

۔ •  حاملہ ہیں
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؟ ورت ہے  مجھے کس قسم ےک ٹیسٹ گ رصن
یا ' ٹیسٹ،  اینٹیجن  ریپڈ  ہے    COVID-19ایک  '،  RATایک  ٹیسٹ 

آن   اور  فارمیسن  مارکیٹس،  آپ سٹر  ۔  پر خود کرئے ہیں آپ گھر  جو 

۔ ہیں سکتے  خرید  ٹیسٹ کٹ  ےس  اسٹورز   الئن 

ےس   پوائنٹس  یبوشن  ڈسٹی ہیلتھ  لینڈ  ن   RATمفت  چھ لوگ کوئیٹن

رعایئے    کٹس ےک پاس  ےک جن  ان افراد  ، بشمول  ہیں حاصل کرسکتے 

ہوں۔ ہوں یا وہ پناہ گزین   کارڈز 

 RATs    یا ناک گ جانچ ےک منہ  آپ  ۔ کٹس  ہیں اقسام  گ مختلف 

کا استعمال  ک ےک تھوک  یا آپ  ہیں  کرئے  استعمال  لتں سویب  ےک  رئن 

آپ ۔  ہیں  کرئے 

زبان میں  ۔ آپ اپئن  بار استعمال کر سکتے ہیں ہر ٹیسٹ کو رصف ایک 

۔  لعابیا    ناک ہیں  ےس ٹیسٹ کرئن ےک بارے میں معلومات تالش کر سکتے 

، تو آپ   RATاگر آپ ےک پاس   ۔ ٹیسٹ کروا س  PCRکٹ نہیں ہے کتے ہیں
PCR   ایک ٹیسٹ ہے جو آپ ٹیسٹنگ کلینک یا  COVID-19ٹیسٹ 

۔ میں لیتے ہیں بھال گ سہولت   صحت گ دیکھ 

ا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو کیا ہوگا؟  اگر مٹں
تو آپ کو    RATاگر آپ کا    ، آیا ہے مثبت  ٹیسٹ  بیھ    PCRپر  ٹیسٹ 

مثبت   اپتن  ۔  ہے نہیں  ورت  ل  RATکروائن گ رصن ن  ینڈ  ےک نتیجی کو کوئیٹن

ہم جان سکیں کہ   تاکہ  لتں ہے  ۔ یہ اس  ہے اہم  رپورٹ کرنا  ہیلتھ کو 

لوگوں کو   معلومات    COVID-19کتتن  میں  بارے  آپ کو اس  اور  ہے 

آپ کو   جب  ہیں کہ  ۔ آپ    COVID-19مل سکئے  ہو تو کیا کرنا ہے

فارماس الئن  کر آن  میں  کا استعمال  خاندان  اپتن  اور  ہوئی اپتن  ئے 

۔ ہیں نتیجی گ رپورٹ کر سکتے  مثبت  لتں اپتن  ےک  لوگوں   دورسے 

134COVID )13 42 68(    درج نتیجی  اپتن  اگر آپ کو  اور  کو کال کریں 

کریں۔ فراہم کرئن گ درخواست  جم  تو مٹے ہو  مدد درکار  میں   کرائن 

، تو آپ ک PCRاگر آپ   ےک لتں کلینک گتی ہیں و اپتن موبائل فون پر  ٹیسٹ 
ٹیکسٹ   ےک ساتھ ایک  میں معلومات  ےک نتیجی اور اس بارے  اپتن ٹیسٹ 

۔  COVID-19میسج موصول ہوگا کہ آپ کو   گ وجہ ےس کیا کرنا ہے  

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/
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 کہاں ےس مدد حاصل گ جائی 
 اگر برای مدیریت  عالئم خود یا مشاوره در مورد مراقبت  های بهداشت  
 برای کووید-19 به کمک نیاز دارید، با خط کمک میل کرونا به شماره

ید 1800 020 080    .تماس بگبر

یس به یک ترجمان کلید   چند دقیقه    8دسٹے ممکن است  را فشار دهید. 
از شما مراقبت   باشید،  لطفا حوصله داشته  تا وصل شوید.  صٹی کنید 

 خواهد شد. 

  ، ہیں چاہتے  بات کرنا  نرس ےس   تواگر آپ کیس 

 13HEALTH 13 43 25 84    اور   COVID-19پر کال کریں 

لتں   ےک  مشورے  متعلق  ےس  صحت  میں  ۔  1ےک بارے   دبائیں

ٹیسٹنگ،    RATمثبت   بکنگ،  ن گ  ویکسیں ےک اندراج،  ٹیسٹ 

لتں    COVID-19یا   ےک  معلومات  میں  ےک بارے  پابندیوں 

134COVID 13 42 68  پر کال کریں۔ 

اور دیگر  ہو، تو آپ   اگر آپ کو غذا، ادویات  سامان لیتن میں مدد درکار 

میں   ہاٹ الئن  ریکوری  پر رابطہ کر سکتے    1800  173  349کمیونئی 

۔  ہیں

تو آپ    ، رہا ہے ہو  بھال کرنا مشکل  دیکھ  یا اپئن   ، ہیں متفکر  اگر آپ 

الئن کو   اور    1300  079  020ملئی کلچرل کنیکٹ  ہیں  پر کال کر سکتے 
ےک   ن  برسبیں آپ گریٹی  اگر  ۔  ہیں بات کر سکتے  میں  زبان  ےس اپئن  کیس 

آپ نرس ےس   تو   ، ہیں رہتے  میں  عالمات،    COVID-19عالقے  گ 

آپ گ   ہم  ۔  ہیں ےل سکتے  بیھ  مشورہ  متعلق  ےس  یا صحت  خدشات 

۔ کرئے ہیں استعمال  ترجمان  اور  ہیں  بولتے   زبان 

ہمیشہ    ، ایمرجنیس یک صورت میر

طلب کریں۔ 000 پر ایمبولینس   

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

ڈاکبر آپ کو ےک لیر نسخہ دے سکتا   ےک عالج   COVID-19ایک 
عالج ہوگا۔  ہے اگریہ آپ ےک لیر درست 

COVID-19  گھر پر اپ ، نا  میں مبتال کیس بیھ شخص ےک لتں

 : یہ کرنا چاہتں ، آپ کو   خیال رکھتن ےک لتں

آرام اور بہت سوئیں  •  زیادہ 

رکھتن ےک لتں پائن پییی  •  ہائیڈریٹ 
حرارت چیک کریں  اپئن 

 
تکلیف میں مدد ےک لتں   • زیادہ درجہ حرارت یا درد اور 

۔ لیں  ) ن آئبوپروفیں اور  اسیٹامول   ادویات)پٹں

لیتے رہیں  • ریگولر دوائیں   اپئن 

خاندان اور دوستوں  فون پر یا  • سوشل میڈیا ےک ذریےع اپتن 

۔  ےس رابےط میں رہیں

لکھنا    COVID-19اگر آپ   عالمات کو  تو اپئن  ہیں  بیمار  ےس 
بات   محسوس  ہوتا ہے اس  ۔ آپ کو  کیسا  ہے خیال  اچھا  ایک 

۔   ہیں کر سکتے  استعمال  ڈائری  کو  آپ اس  لتں  ےک  کو  ریکارڈ کرئن 
ہے کہ آپ   مل سکئے  مدد  میں  یہ بتائن  ڈاکٹی کو  آپ کو  اس ےس 

۔ ہیں بیمار   کتتن 
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جم   ان خدمات میر کال کرت  وقت کیس مب 

۔  ےک لیر درخواست کرنا مفت ہے

http://www.health.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf

