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119 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਅਜੱ ਹੀ 

ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਸੈਟ 

ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰ ੇਬਕੁਕਿੰਗ੍ 

ਕਰ।ੋ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟਸੈਟ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ 

ਜਾ ਸਕਦ ੇਤਾਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤ ੇਟਸੈਟ 

ਕਕਟੱ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

 

ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਕਿਲਣ 

ਤੱਕ ਖਦੁ ਨ ਿੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤਰੌ ’ਤੇ 

ਸਵ-ੈਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ 

ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਨਤੀਜ ੇਕਿਲਣ ਤਕੱ 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕੇ 

ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤਰੌ 

’ਤ ੇਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਸੀਂ ਈਿਲੇ, ਟਕੈਸਟ-ਸਿੰਦਸ਼ੇ ਜਾਾਂ 

ਫ਼ਨੋ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇ

ਪਰਾਪਤ ਕਰਗੋ੍ੇ

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ੍ੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ... 
 
 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਸੈਟ ਨੈਗ੍ਕੇਟਵ 

ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ੇ

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋ

 

ਜੇ ਟਸੈਟ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਘਟੱ ੋਘਟੱ 

10 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਸਵ-ੈਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਵਚੱ ਰਹ ੋ
ਸਵ-ੈਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਕਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ 

ਲਾਜ਼ਿੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤ ੇਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਟਸੈਟ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ 

ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਇਹ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈ

 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕੇ 

ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇਉਸ 

ਕਦਨ ਤੋਂ 10 ਕਦਨਾਾਂ ਤਕੱ ਘਰ ਕਵਚੱ 

ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 

ਖਰਾਬ ਕਸਹਤ ਿਕਹਸ ਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਕਉਂ ਨਾ ਿਕਹਸ ਸ 

ਕਰ ਰਹ ੇਹਣੋ 

 

ਇਹ ਗ੍ਲੱ ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਰਖੱ ੋ

ਕਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਕਹਿੰਦ ੇ

ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਾਂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਵਚੱ ਰਕਹਣ ਦੀ 

ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

          
ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਟਕੈਸਟ, ਈਿਲੇ ਜਾਾਂ 

ਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ 

ਅਤ ੇਅਕਜਹੇ ਕਕਸ ੇਕਵਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਕਕਹਾ 

ਜਾਵਗੇ੍ਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਜਸ 

ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹ ੇਹ ੋ

ਆਪਣੀ 

ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ/ਿਾਲਕ/ਸਕ ਲ ਨ ਿੰ 

ਸ ਕਚਤ ਕਰ ੋਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਸੈਟ 

ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਆਇਆ ਹ ੈ

ਉਨਹਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਵਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਾਫ਼ 

ਕਰ ੋਕਜਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛ ਿੰਹਦ ੇ

ਹ,ੋ ਆਪਣੇ ਹਥੱ ਿਵੋ ੋਅਤ ੇਆਪਣੇ 

ਘਰ ਕਵਚੱ ਕਜਿੰਨੀ ਹ ੋਸਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ 

ਆਉਣ ਕਦਓ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚੱ ਕਈੋ 

ਸਿੰਕਤੇ ਜਾਾਂ ਲਛੱਣ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਵਚੱ ਰਕਹਣਾ 

ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟਸੈਟ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  

 

ਜੇ ਿੌਜ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਵਗ੍ੜ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ NHS 111 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ’ਤ ੇ999 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ 
 

ਕਿੰਿ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕ ੇਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਵਚੱ ਰਕਹਣਾ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਿਸ਼ੁਕਕਲ ਲਗੱ੍ਗੇ੍ਾ? 

ਆਪਣੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦ ੇਸਿੇਂ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ £500 ਦ ੇਭੁਗ੍ਤਾਨ ਲਈ ਯਗੋ੍ਤਾ 

ਪ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੱ ੇਉਪਲਬਿ ਹ ੈ www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-
and-communities. 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ 

ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਨੋ ਸਣੁਨਾ ਚਾਹਗੋ੍ ੇਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਵੇਂ ਹ?ੋ ਅਸੀਂ ਇਥੱ ੇਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਲਈ ਹਾਾਂ? 0113 

376 0330 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋ

 (ਸਿੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ, ਸਵਰੇ ੇ9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜ)ੇ 

 

ਜ ੇਤੁਹਾਨ ਿੰ ਕਕੋਵਡ-19 ਦ ੇਲਛੱਣ ਹੁਿੰਦ ੇਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ.ੈ.. 
 


