ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਵੱਚ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੰ, ਪਡਰਵਾਰ ਨੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰ ਸੁਰੱਡਿਅਤ ਰੱਿੋ।
ਮੈਨੰ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਡਹਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਟਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਟਿਨਾਾਂ,
ਤੁ ਰੰਤ ਕੋਟਵਡ-19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਜੁਕਾਮ (ਟਸਰਫ "ਨੱਕ ਸੁੰਘਣ"
ਸਮੇਤ), ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਾਂ ਫਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਟਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਵੱਚ ਕੋਟਵਡ ਟੈਸਟਟੰਗ ਹਰ
ਟਕਸੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਟਜਸਨੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਕੋਡਵਿ-19 ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਜਾਾਂ
ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਡਹਸਸ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਿੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਜੁਕਾਮ ਹੋਣਾ

• ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

• ਖੰਘ ਆਉਣਾ

ਟਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੌਰਨ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੋ, ਤਾਾਂ

• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਟਵੱਚ ਪਰੇਸਾਨੀ ਹੋਣਾ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 5-7 ਟਦਨਾਾਂ ਿਾਅਦ ਦੁ ਿਾਰਾ ਜਾਾਂਚ

• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਟਵੱਚ ਮੁਸਕਲ

ਕਰੋ। ਟਜਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਟਕਸੇ ਵੀ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 1-3

• ਿਕਾਵਟ

ਟਦਨ ਪਟਹਲਾਾਂ ਅਤੇ 3-5 ਟਦਨ ਿਾਅਦ ਵੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਟਵੱਚ ਦਰਦ

• ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟੀਕਾ ਲਟਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹਾਲ ਹੀ ਟਵੱਚ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 5-7 ਟਦਨਾਾਂ ਿਾਅਦ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਟਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਟਨਆਾਂ ਟਵੱਚ ਕੋਟਵਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ
ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਟਸਰਦਰਦ
• ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
• ਹੁਣ ਗੰਧ ਨਾ ਮਟਹਸਸ ਹੋਣਾ
• ਗਲੇ ਟਵੱਚ ਖਰਾਸ
• ਛਾਤੀ ਟਵੱਚ ਜਮਾਵ
• ਵਗਦਾ ਨੱਕ

• ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਿ ਸੀਟ ਪੜ੍ ੋ।

• ਮਤਲੀ ਹੋਣਾ

• ਸਾਡੇ ਜਾਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸਨ ਪੜ੍ ੋ। (ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕਲ ਟਵੱਚ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ

• ਉਲਟੀਆਾਂ ਆਉਣਾ

ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੀ ਜਰਰਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।)

• ਦਸਤ ਲਗਣਾ

ਮੈਂ ਡਕੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈਸਟ ਕਲੀਟਨਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ
ਸਿਾਨਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਦੁ ਕਾਨ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਜਾਾਂਚ ਟਕੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਾਈਟ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭੋ ਜਾਾਂ
(833) 422-4255 ਜਾਾਂ 211 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ covid19.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੋਟਵਡ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਕਸਮਾਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ ਟਲੰਕਾਾਂ ਨੰ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
ਸਤੰਬਰ 2021 • © 2021, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਔਫ਼ ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ

ਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਵੱਚ ਟੈਸਡਟੰਗ ਹਰ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਡਜਸਨੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਹਾਾਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੀ ਟੈਸਟਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਸਟਟੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੀਮਾ ਨੰ ਟਸੱਧਾ ਟਿੱਲ
ਭੇਜੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਾਈਟਾਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟਟੰਗ ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਡਥਤੀ ਬਾਰੇ ਡਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਾਈਟਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਸਟਿਤੀ ਿਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਾਂ।

ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਡਕੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਟਦਨਾਾਂ ਟਵੱਚ ਟਤਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਡਜਆਾਂ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤਕ ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਟਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਟਿਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਅਲੱਗ-ਿਲੱਗ ਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਟਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਰਟਹਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾ
ਕੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਟਸਹਤ ਟਵਭਾਗ ਤੋਂ ਸਵੈਅਲੱਗ-ਿਲੱਗ ਰਟਹਣ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸਨ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡਵਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਡਹਣ ਜਾਾਂ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੋਟਵਡ-19 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਟਕਸੀ ਟਿਮਾਰ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਟਕਸੇ ਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਟਲਟਖਆ ਕੋਈ ਨੋ ਟ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੀਮਾ (DISABILITY INSURANCE, DI) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਕਉਂਟਕ ਉਹ ਕੋਟਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਟਿਮਾਰ ਜਾਾਂ ਅਲੱਗ-ਿਲੱਗ ਰਟਹਣ ਵਾਲੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ
ਉਹ ਨਾ ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਟਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨਸੁਦਾ ਪਟਰਵਾਰਕ ਛੁ ੱਟੀ (FILE A PAID FAMILY LEAVE, PFL) ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਟਲਟਖਆ ਇੱਕ ਨੋ ਟ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।

ਕੋਡਵਿ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਟਸਹਤ ਟਵਭਾਗ ਦੀ ਕਾੱਲ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇ ਕੇ ਟਿਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਟਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ CA ਨੋ ਟੀਟਫਕੇਸਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਗੁਪਤ ਰਪ ਟਵੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ ਟਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, canotify.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ ਟਲੰਕਾਾਂ ਨੰ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
ਸਤੰਿਰ 2021 • © 2021, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਔਫ਼ ਪਿਟਲਕ ਹੈਲਿ

