
 

ਟੈਸਟਟਿੰਗ  
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਲਗਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਜਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ ਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਜਿਡ-19 ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਦ  ਜਸਫਹਰਸ਼ ਨਹ ਾਂ ਕ ਤ  ਿਹਾਂਦ  

ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਜਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦ  ਜਸਫਹਰਸ਼ ਜਸਰਫ ਉਦੋਂ ਕ ਤ  ਿਹਾਂਦ  ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਸਦਹ ਨਤ ਿਹ ਤੁਹਹਡੇ ਇਲਹਿ ਿਹਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਬਹਰੇ 

ਫੈਸਜਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਿਤ ਕਰਨ ਜਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਹ। ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਦ  ਲੋੜ ਜਕਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਿਹਣਕਹਰ  ਲਈ, ਿੇਖ: ਬ ਸ  ਸੈਂਟਰ ਫਹਰ 

ਡ ਜ ਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਕੋਜਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਜਟੂੰਗ। 

ਕਈ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਅਿਸਥਹਿਹਾਂ ਿਹਾਂ ਮੈਡ ਕਲ ਸਮੱਜਸਆਿਹਾਂ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਮੈਡ ਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਮੂੰਗਣ ਦ  ਲੋੜ 

ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ, ਭਹਿੇਂ ਉਹ ਕੋਜਿਡ-19 ਨਹਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਨਹ ਾਂ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸ ਾਂ ਜਬਮਹਰ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਹਾਂ ਬਹਰੇ 

ਅਜਨਸ਼ਜਿਤ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਹਲ ਪਰਦਹਤਹ ਨਹਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਹਾਂ 8-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਉਿੱ-ਿੋਖਮ ਿਹਲ ਆਾਂ ਸੈਜਟੂੰਗਹਾਂ ਜਿੱਿ ਿਹਾਂ ਿਨਤਕ ਜਸਹਤ ਿਹਾਂਿ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਿਿੋਂ ਮੈਡ ਕਲ ਜਸਹਤ ਅਜਧਕਹਰ ਆਾਂ ਦਆੁਰਹ ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਦ  

ਜਸਫਹਰਸ਼ ਿ  ਕ ਤ  ਿਹ ਸਕਦ  ਹੈ। 

ਬੱਟਿਆ ਂਅਤ ੇਟਿਸ਼ੋਰ  ਂਲਈ ਟੈਸਟਟਿੰਗ 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਡੇ ਬੱਿੇ ਜਿੱਿ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਿਹਾਂਿ ਕਰੋ ਜਕ ਕ  ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਹਡੇ ਬੱਿ ੇਦ  ਉਮਰ 

3 ਮਹ ਜਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੁਖਹਰ ਹੈ, ਿਹਾਂ ਜਬਮਹਰ  ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਦਖਹਉ ਾਂਦਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਹਲ ਪਰਦਹਤਹ ਦਆੁਰਹ 

ਦੇਜਖਆ ਿਹਣਹ ਿਹਹ ਦਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਹਣਕਹਰ  ਲਈ ਬ ਸ  ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਜਡਜ ਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਬੱਜਿਆਾਂ ਜਿੱਿ ਕੋਜਿਡ-19 ਜਬਮਹਰ  ਤੇ ਿਹਓ। 

ਰੈਟਿਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟਸੈਟਟਿੰਗ ਟਿੱਟ  ਂ

ਇਹ ਪਤਹ ਲਗਹਉਣ ਲਈ ਜਕ ਕ  ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਕੋਜਿਡ-19 ਹੈ, ਘਰ ਜਿੱਿ ਇੱਕ ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿਨ ਟੈਸਟ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਤ ਿੇ 20 ਜਮੂੰਟਹਾਂ 

ਤੋਂ ਿ  ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜਿੱਿ ਜਤਆਰ ਹੋ ਿਹਣਗੇ। 

ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿੇਨ ਟੈਸਟ ਬਹਤੁ ਸਹਰ ਆਾਂ ਕਜਮਊਜਨਟ  ਫਹਰਮੇਸ ਆਾਂ ਜਿੱਿ ਮੁਫਤ ਜਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ID ਜਦਖਹਉਣ ਦ  

ਲੋੜ ਨਹ ਾਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸ ਾਂ ਫਹਰਮੇਸ  ਨਹ ਾਂ ਿਹ ਸਕਦੇ, ਤਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਿਹਾਂ ਪਜਰਿਹਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਕੱਟ ਲੈ 

ਸਕਦਹ ਹੈ।  

ਲੱਛਣਹਾਂ ਿਹਲੇ ਲੋਕਹਾਂ ਲਈ ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿੇਨ ਟੈਸਟ ਿ  ਕੁਝ ਿਹਾਂਿ ਸਥਹਨਹਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਿੇਕਰ ਤੁਸ ਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਹਾਂ ਇਲਹਿ ਕਰਿਹਉਣ ਲਈ ਪੌਜਜਜਟਿ ਟੈਸਟ ਸਿ ਕਹਰਯੋਗ ਹੈ। 

ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਜਕੱਟ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਹਰੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤ ਜਿਆਾਂ ਦਹ ਕ  ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਰੇ ਿਹਣਕਹਰ  ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿੇਨ 

ਟੈਸਟਹਾਂ ਬਹਰੇ ਆਮ ਸਿਹਲਹਾਂ ਲਈ , ਬ ਸ ਸ ਡ ਸ : ਘਰ ਜਿੱਿ ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਅਤੇ ਬ ਸ  ਸਰਕਹਰ: ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿਨ ਟੈਸਜਟੂੰਗ 

ਜਕੱਟਹਾਂ ਦੇਖ।ੋ 

ਿਲੈਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਿ, ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਘਰ ਜਲਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿੇਨ ਟੈਸਟ ਜਕੱਟ ਜਮਲ ਸਕਦ  ਹੈ ਿਹਾਂ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਇੱਕ 

ਨਮ ਨਹ ਪਰਦਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਹ ਿਹਿੇਗਹ ਿੋ ਇੱਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਿਹਿੇਗਹ। ਬ .ਸ . ਜਿੱਿ ਜਜਆਦਹਤਰ ਕੋਜਿਡ-19 

ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਸਹਈਟਹਾਂ ਬੱਜਿਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਿਿਹਨਹਾਂ ਦ  ਿਹਾਂਿ ਕਰ ਸਕਦ ਆਾਂ ਹਨ। 

ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਿਹਣੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਹਲੋ ਜਿਥੇ ਤੁਹਹਡਹ ਟੈਸਟ ਕ ਤਹ ਿਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਨਕਸੇ਼ 'ਤੇ ਕਜਲਕ ਕਰੋ ਿਹਾਂ 

ਹੇਠਹਾਂ ਜਦੱਤੇ ਜਲੂੰਕਹਾਂ 'ਤੇ ਿਹਓ। ਤੁਸ ਾਂ ਜਨਕਟਤਮ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਿ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-PUNJABI.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/testing


 

 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਹਇੂੰਡਰ(ਮੋਬਹਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ) 

 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਹਇੂੰਡਰ(ਇੂੰਟਰਨੱੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ) 

ਯ ਤਰ  ਲਈ ਟਸੈਟਟਿੰਗ 

ਯਹਤਰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਰ ਨ ਲਈ ਿਹਾਂਿ ਬ .ਸ . ਪਰੋਜਿੂੰਸ਼ ਅਲ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਜਸਸਟਮ ਦਆੁਰਹ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹ ਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਿਹਦ ਕ ਤਹ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਡਹਕਟਰ  ਕਹਰਨਹਾਂ ਕਰਕ ੇਯਹਤਰਹ ਕਰਨ  ਜਰ ਰ  ਹੈ (ਉਦਹਹਰਣ ਿਿੋਂ ਜਬਨਹਾਂ 

ਟ ਕਹਕਰਨ ਿਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ-ਦਰੁਹਡੇ ਦੇ ਭਹਈਿਹਜਰਆਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡ ਕਲ ਕਹਰਨਹਾਂ ਕਰਕ ੇਯਹਤਰਹ ਦ  ਲੋੜ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ)। ਿੇਕਰ ਤੁਸ ਾਂ 

ਏਜਸਮਪਟੋਮੈਜਟਕ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹਤਰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਹਉਣਹ ਿਹਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਸ ਾਂ ਜਕਸੇ ਪਰਹਈਿੇਟ ਪੇ ਕਲ ਜਨਕ 'ਤੇ ਿਹਣਹ 

ਿਹਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਲ ਜਨਕ ਇੱਕ ਫ ਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਹਈਿੇਟ ਪੇ ਕਲ ਜਨਕਹਾਂ ਬਹਰੇ ਿਹਣਕਹਰ  ਲਈ, ਜਕਰਪਹ ਕਰਕ ੇਬ ਸ  ਸੈਂਟਰ ਫਹਰ ਜਡਜ ਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਬ .ਸ . ਜਿੱਿ ਕੋਜਿਡ-19 ਟੈਸਟ 

ਜਕੱਥੇ ਕਰਿਹਉਣਹ ਹੈ, ਜਨੱਿ  ਟੈਸਜਟੂੰਗ/ਯਹਤਰਹ ਲਈ ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਦੇਖੋ। 

ਗੈਰ-ਐਮਐਸਿੀ (MSP) ਟਿਅਿਤੀਆ ਂਲਈ ਿੋਟਿਡ-19 ਟਸੈਟਟਿੰਗ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸ ਾਂ ਬ .ਸ . ਜਿੱਿ ਹੋ ਅਤੇ MSP ਕਿਰੇਿ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ ਾਂ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਹਿ ਲਈ ਸ ਬਹਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ ਮਹਯੁਕਤ 

ਜਸਹਤ-ਸੂੰਭਹਲ ਕਿਰੇਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ। ਇਹ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਹਲ ਕਿਰੇਿ ਕੋਜਿਡ-19 ਦ  ਲਹਗ ਨਹਲ ਸਬੂੰਧਤ ਡਹਕਟਰ  

ਸੇਿਹਿਹਾਂ 'ਤੇ ਲਹਗ  ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਗੈਰ-ਯੋਗ MSP ਮਰ ਜਹਾਂ 'ਤੇ ਕ ਤ ਆਾਂ ਿਹਣ ਿਹਲ ਆਾਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਨਹਲ ਅਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸੇਿਹਿਹਾਂ ਬ ਮਹ 

ਰਜਹਤ ਰਜਹਣਗ ਆਾਂ। ਇਸ ਕਿਰੇਿ ਲਈ ਤੁਹਹਡ  ਯੋਗਤਹ ਜਨਰਧਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਹਡਹ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਹਲ ਪਰਦਹਤਹ ਜਜੂੰਮੇਿਹਰ 

ਹੋਿੇਗਹ। 

MSP ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਿਹਣਕਹਰ  ਅਤੇ ਕੋਜਿਡ-19 ਪਰਤ  ਇਸਦੇ ਿਿਹਬ ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਿਹਣਕਹਰ  ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

 ਬ ਸ  ਸਰਕਹਰ: ਕਿਰੇਿ ਲਈ ਉਡ ਕ ਦ  ਜਮਆਦ 

 ਬ ਸ  ਸਰਕਹਰ: ਕੋਜਿਡ-19 ਪਰਤ  MSP ਦਹ ਿਿਹਬ 

 

https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


ਹੋਰ ਹੈਲਥਜਲੂੰਕਬ ਸ  ਫਹਈਲ ਜਿਜਸ਼ਆਾਂ ਿਹਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ 

ਿਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਹਨਕ ਜਸਹਤ ਯ ਜਨਟ ਕੋਲ ਿਹਓ। ਬ .ਸ . ਜਿੱਿ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸ  ਜਸਹਤ ਿਹਣਕਹਰ  ਅਤੇ ਸਲਹਹ ਦੇ ਲਈ 

www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਿਹਓ ਿਹਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰ ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਿੱਹ ਸੁਣਨ ਿਹਜਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤ  ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਹਸ਼ਹਿਹਾਂ ਜਿੱਿ ਅਨੁਿਹਦ ਸੇਿਹਿਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤ ਿੇ ਜਕਿੇਂ ਪਰਹਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤ ਿ ੇਪਰਹਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਕ  ਕਰਨਹ ਹੈ ਬਹਰੇ ਹੋਰ 

ਿਹਣਨ ਲਈ: 

 ਬ ਸ  ਸੈਂਟਰ ਫਹਰ ਡ ਜ ਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਟੈਸਟ ਜਰਜਲਟਸ ਦੇਖੋ 

 ਬ ਸ  ਸੈਂਟਰ ਫਹਰ ਡ ਜ ਜ ਕੂੰਟਰੋਲ: ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤ ਜਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਹ 

 

 

ਆਖਰੀ ਿ ਰੀ ਅੱਿਡੇਟ ਿੀਤ  ਟਗਆ: 27 ਸਤੂੰਬਰ, 2022 

ਉਤੱੇ ਜਦੱਤ  ਗਈ ਿਹਣਕਹਰ  6 ਨਿੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰਿ ਪਰਹਪਤ ਕ ਤੇ ਗਏ ਬ ਸ ਸ ਡ ਸ : ਘਰ ਜਿੱਿ ਰੈਜਪਡ 

ਟੈਸਜਟੂੰਗ,ਬ ਸ ਸ ਡ ਸ : ਟੈਸਜਟੂੰਗ, ਬ ਸ ਸ ਡ ਸ : ਟੈਸਟ ਜਰਜਲਟਸ,ਬ ਸ ਸ ਡ ਸ : ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤ ਜਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਹਅਤੇ ਬ ਸ  

ਸਰਕਹਰ: ਰੈਜਪਡ ਐਾਂਟ ਿਨ ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਜਕੱਟਹਾਂ ਸਜਫਆਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/testing

