
 

 
 
  

 

 
  

 
  

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  

  

 

 

ੁ ੂ ੋ ੈ
ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਰੀਖਣ– 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖੋ।

ਮੈਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਦੋ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,

• ਫੌਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਵੇਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਕੋਈ ਵੇੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇੇ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇਵਟਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਫੇਰ ਵੇੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 

24-48 ਘੰਵਟਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਲਾਗ ਲਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵਵੇੱਚ ਵੇਾਇਰਸ ਦੀੁ 
ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ,
• ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ 3-5 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰੋ,

ਭਾਵੇੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।
• ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

3. ਇੱਕ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਿੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ, ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ 3-5 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਵਵੇਚਾਰ ਕਰੋ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵੇਾਲੇ
ਹੋ, ਜੋ ਵੇਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹਨ (ਬਜ਼ੁ ੇਰਗ ਬਾਲਗ ਵਵੇਅਕਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੱਵਖਆ ਵੇਾਲ ਵਵੇਅਕਤੀ,
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਵਵੇਅਕਤੀ)।

ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਕੱਟ ਵਕਥੋੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
1. ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਦਵੇਾਈਆਂ ਦੀ ਦਕਾਨ (ਇਨ-ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:
ੁ

• MediCal ਜਾਂ Medicare - ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਵੇੰਡੋ ਵਵੇੱਚ ਵਲਆਓ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇੇਟ ਬੀਮਾ - ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

2. ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਦਵੇਾਈਆਂ ਦੀ ਦਕਾਨ (ਇਨ-ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ) ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਇਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ $10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ੁ ੍ਹ

ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਕੱਥੋੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਕੇ ਕੋਈ ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਾਈਟ ਲੱਭੋ ਜਾਂ (833) 422-4255 ਜਾਂ 211 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵੇਡ-19 ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੇੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ 
ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਵੇਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੂਵਜਆਂ ਵਵੇੱਚ ਵਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ
ਪੋਜ਼ੀਵਟਵੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ canotify.ca.gov ‘ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੇੱਚ ਜਾਓ।

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ?
ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ (DI) ਦਾਅਵੇਾ

ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਰਵੇਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜਸਨੰੂ ਕੋਵਵੇਡ-19 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਫੈਮਲੀ ਲੀਵੇ (PFL) ਦਾਅਵੇਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਾਂ ਦਾਅਵਵੇਆਂ ਵਵੇੱਚ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ, 
ਐਲਰਜੀ, ਜਾਂ ਫਲੂ ਹੋਣ ਿਰਗਾ 
ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀ ਵਛੜਨਾ
• ਖੰਘ
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੇੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ
ਕੇ ਆਉਣਾ

• ਿਕਾਵੇਟ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ

ਵਵੇੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ 
• ਵਸਰ ਵਵੇੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
• ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਮਵਹਸੂਸ

ਨਾ ਹੋਣਾ
• ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ/ਗਲੇ

ਵਵੇੱਚ ਦਰਦ
• ਨੰਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 

ਵੇਗਦਾ ਨੱਕ
• ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ

ਆਉਣਾ
• ਦਸਤ ਲਗਣਾ

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਕੋਵਵੇਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵੇੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ੁ ੁ ੁ

ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਵਟਿ ਵਲੰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਿੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਰੀਖਣ– 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/CA-is-Open-Travel-Guidelines.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://myturn.ca.gov/testing.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/What-to-do-if-You-Test-Positive-for-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/CANotify/code.aspx
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/testing_ca/over_counter_testing.pdf
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