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ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ 

COVID-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ, ਜ ਂ 'RAT', COVID-19 ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ

ਘਰ ਪ ੱਚ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਸੁਿਰਮ ਰਕੀਟ ਂ, ਫ ਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਔਨਲ ਈਨ ਸਟੋਰ  ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਕੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ 

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਪਡਸਟਰੀਪਿਊਸ਼ਨ ਿੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਮੁਫਤ RAT ਪਕੱਟ ਂ 

ਿਰ ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਪ ੱਚ ਪਰਆਇਤੀ ਕ ਰਡ   ਲੇ ਲੋਕ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ   ਲੇ  ੀ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ।. 

ਇੱਕ ਰੈਕਿਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਜਾਣ ‘RAT’, ਇੱਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਆਿ ਘਰ ਕ ੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਸੁਿਰਮਾਰਕਕਟਾਂ, ਦ ਾ-

ਦਕੁਾਨਾਂ, ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਕੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

RAT ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ. ਕਕੱਟ ਕ ੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ ੂੰਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 

ਨ ੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ ੈਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ.  

ਤੁਸੀ ਂ

ਹਰ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ  ਕਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਕ ੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਕਕ ਕਕ ੇਂ ਨੈਜ਼ਲ(ਨੱਕ ਰਾਹੀ)ਂ  ਜਾਂ 

ਸਲਾਈ ਾ(ਲਾਰ ਰਾਹੀ)ਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ RAT ਕਕੱਟ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ PCR ਟੈਸਟ ਕਰ ਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ. PCR(ਿੀਸੀਆਰ) ਟੈਸਟ ਇੱਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਕਲੀਕਨਕ 'ਤੇ ਕਰ ਾਉਦੇਂ ਹ.ੋ 

ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਿਾਜ਼ੀਕਟ  ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਇੱਕ RAT 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਿਾਜ਼ੀਕਟ  ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ 

ਿੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ  ੀ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਜ਼ੀਕਟ  

RAT ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰਿੋਰਟ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਇਸ 

ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕੂੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਕਰਕ ੇਤੁਸੀ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਆਿ ਲਈ ਅਤ ੇਆਿਣੇ 

ਿਕਰ ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਾਕਜ਼ਕਟ  ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰਿਰੋਟ ਇਸ 

ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 134 COVID (13 42 

68) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ 

ਨਤੀਜੇ ਨ ੂੰ  ਰਕਜਸਟਰ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਕਲੀਕਨਕ 'ਤੇ ਇੱਕ PCR ਟੈਸਟ ਲਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਕਜਆਂ ਅਤੇ ਕਕਉਕਂਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

COVID-19 ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਇੱਕ ਕਲਖਤੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ. 

 

 

 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਠੀਕ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ 
ਟਵੱਚ ਟਰਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਡ  ਟੈਸਟ ਿ ਜ਼ੀਪਟ  ਆਉਦਂ  ਹੈ, ਤ ਂ ਤੁਹ ਨ ੰ  COVID-19 

ਹੈ।.COVID-19  ਾਲੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿ ਰੀ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 

ਕਰ ਾਈ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਕਸਰਫ ਹਲਕੇ ਲਛਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕ ੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 

ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਲਛਣਾਂ ਦਾ ਿਰਬੂੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਤੁਸੀ ਂਬਹਤੁ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ,ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਖੁਦਾ, ਬੁਖਾਰ, 

ਖਂਘ,  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੀੜਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਸਰਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀ ਂਕਚੂੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਿਕਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ 

ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਕਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਨ ਕ ੱਚ ਇੱਕ  ਾਰ ਕਾਲ ਕਰੇ.  

 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਣੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਆਿ ਕਰੋ: 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ National Coronavirus Helpline(ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਹੈਲਿਲਾਈਨ) ਨ ੂੰ  1800 020 080 'ਤੇ(ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 8 

ਦਬਾਓ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ:ਂ 

• 2 ਜਾਂ 3 ਕਦਨ ਬਾਅਦ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹ ੇਹੋ 

• ਕੋਈ ਗੂੰਭੀਰ ਕਸਹਤ ਹਾਲਤ ਹੈ 

• ਗਰਭ ਤੀ ਹ.ੋ 
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http://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.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


 

 

 

 

 

 

ਜੇ ਇਹ ਤੁਹ ਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲ ਜ ਹ ੈਤ ਂ ਡ ਕਟਰ ਤੁਹ ਨ ੰ  COVID-19 ਦੇ ਇਲ ਜ 

ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖ  ਦੇ ਸਕਦ  ਹੈ। 

COVID-19  ਾਲੇ ਕਕਸ ੇਲਈ  ੀ, ਘਰ ਕ ੱਚ ਆਿਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਿ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

• ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਦਂ ਲੈਣਾ 

• ਤਰ ਰਕਹਣ ਲਈ ਿਾਣੀ ਿੀਣਾ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਿਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 

• ਤੇਜ਼ ਤਾਿ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਦ ਾਈਆਂ(ਿੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਇਬੁਿਰੋਫੇਨ) ਲੈਣਾ 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਯਮਤ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਂਦ ੇਰਕਹਣਾ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰ ਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂਜਾਂ 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਕਡਆ ਰਾਹੀ ਂਜੁੜ ੇਰਕਹਣਾ. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂCOVID-19 ਕਰਕ ੇਬੀਮਾਰ ਕ ਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  

ਕਲਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀ ਂਕਕ ੇਂ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  

ਇਹ ਕ ਆਕਖਆ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀ ਂ

ਕਕੂੰਨੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ. 

 

 ਸਹਾਇਤਾ ਕਕੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਲੱਛਣ ਂ ਦੇ ਿਰਿੰਧਨ ਲਈ ਸਹ ਇਤ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ ਂ 

COVID-19 ਲਈ ਡ ਕਟਰੀ ਸੰਭ ਲ ਿ ਰੇ ਸਲ ਹ ਲੈਣੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, National 

Coronavirus Helpline (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੋਨ   ਇਰਸ ਹੈਲਿਲ ਈਨ) ਨ ੰ  1800 

020 080 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ। ਦਭੁ ਸ਼ੀਏ ਲਈ 8 ਦਿ ਓ। ਤੁਹ ਨ ੰ  ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜ ਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਪਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਕਰਿ  ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹ ਡੀ 

ਦੇਖਭ ਲ ਕੀਤੀ ਜ  ੇਗੀ।. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 13 

HEALTH 13 43 25 84 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇCOVID-19 ਬਾਰੇ 

ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ 1 ਦਬਾਓ. 

ਇੱਕ ਿਾਜ਼ੀਕਟ  RAT (ਰੈਟ) ਟੈਸਟ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ 

 ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬ ਕਕੂੰਗ ਲਈ, ਜਾਂ COVID-19 ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 134 COVID 13 42 68'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ, ਦ ਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂCommunity Recovery Hotline(ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਕਰਕ ਰੀ 

ਹਾਟਲਾਈਨ) ਨਾਲ 1800 173 349'ਤੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕਚੂੰਤਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਔਕਖਆਈ ਮਕਹਸ ਸ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂMulticultural Connect(ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਨੈਕਟ) ਨ ੂੰ  

1300 079 020 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਕ ੱਚ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਗਰੇਟਰ ਕਬਰਸਬੇਨ ਖੇਤਰ 

ਕ ੱਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂCOVID-19 ਲਛਣਾਂ, ਕਚੂੰਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ 

ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

 

 

 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ੂੰ  000'ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰੋ. 

ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ 

ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ. 
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Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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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
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

