
ਰਗੈਲੂਰ ਰਪੈਿਡ ਟਸੈਪਟਗੰ ਹਣੁ 
ਮਾਪਿਆ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਿਪਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ 
ਬਲੁਬਲੇ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹ।ੈ 
ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਪਟੰਗ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿੋੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਆਕਰਆ ਂਅਤੇ ਿਕਿਉਕਨਟੀ ਦੀ 
ਰੱਕਿਆ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਪਮੰਟ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਰਗੈਲੂਰ ਰਪੈਿਡ ਟਸੈਪਟਗੰ 
ਨੂੰ ਪਕਉਂ ਅਰਭੰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ? 
ਿੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ 3 ਲੋਕਾ ਂਪਵੱਚੋਂ 1 ਤਕ ਨੂੰ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 
ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਕਵੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਪਟੰਗ ਹੁਣ ਨਰਸਰੀ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਪਚਆ ਂ
ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਉਿਲਬਧ 
ਹੈ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾ,ਂ ਬਾਲ-ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬਲ ਲਈ ਵੀ।

ਕਬਨਾ ਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਰੈਗਲੂਰ ਟਸੈਕਟੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਵੱਚ 
ਪਕਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਹੀ ਲੋਿ ਕਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਬਿਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ 
ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਿਲ ਿੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੌਿਡਾਊਨ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਕਿੱਲੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ 
ਤਾ ਂਵੈਿਸੀਨ, ਅਤੇ ਹੱਥਾ,ਂ ਕਚਹਰ,ੇ ਜਗ੍ਾ ਸਬੰਧੀ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, 
ਅਤੇ ਸਿਾਕਜਿ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਹਫ਼ਤੇ ਪਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ 
ਆਮ ਜੀਵਨ ਪਵੱਚ ਵਾਿਸੀ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਅਪਹਮ ਭੂਪਮਕਾ 
ਪਨਭਾਏਗਾ ।

ਸਕਲੂ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਰਗੈਲੂਰ ਟਸੈਪਟਗੰ
ਰੈਗਲੂਰ ਰੈਕਪਡ ਟਸੈਕਟੰਗ ਪਕਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਾਇਿਰੀ ਅਤੇ 
ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲਾ ਂਅਤ ੇਿਾਲਜਾ ਂਕਵਿ ੇਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹ।ੈ

ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਅਤੇ ਿਾਲਜ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ 
ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿੂਲ ਜਾ ਂਿਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਕਸੱਕਧਆ ਂਰੈਗੂਲਰ 
ਰੈਕਪਡ ਟੈਸਟਾ ਂਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਗਂੇ।

ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਸਿੂਲ ਕਵੱਚ ਟੈਸਕਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਿੂਲ 
ਜਾ ਂਿਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿਲੀਆ ਂਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਵੱਚ ਆਪ 
ਟੈਸਟ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਗੇ। 

ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਿ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਟੈਸਟ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਕਹਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਅਜੇ 
ਇਹੀ ਕਦਿਾਉਂਦ ੇਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਜੋਿਿ ਕਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਬੀਿਾਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਰਸਰੀਆ,ਂ 
ਸਕਲੂਾ ਂਅਤੇ 
ਕਾਲਜਾ ਂਪਵਚ 
ਬਪੱਚਆ ਂਦ ੇਮਾਿੇ 
ਰਗੈਲੂਰ ਰਪੈਿਡ ਕੋਪਵਡ-19 
ਟਸੈਪਟਗੰ ਲਈ ਇਕੱ ਗਾਈਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? 
ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਕਪਡ ਟੈਸਕਟੰਗ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਆਕਰਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਿਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ 
ਇੱਿ ਵਧੇਰੇ ਆਿ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕਵਚ ਸਾਡੇ 
ਸਾਕਰਆ ਂਦੀ ਿਦਦ ਿਰ ਰਕਹਆ ਹੈ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਵ ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿੰਿ ’ਤੇ ਜਾਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਿਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰ ੇਸਰਿਾਰੀ ਕਦਸ਼ਾ-
ਕਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਰ ੇਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾ ਂਬਬਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਰ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਜਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ PCR ਟੈਸਟ 
ਵੀ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ gov.uk/guidance/
understanding-lateral-flow-antigen-testing-
for-people-without-symptoms

ਰੈਪਿਡ ਲੈਟਰਲ ਫ਼ਲੋ ਟੈਸਪਟੰਗ ਬਾਰੇ 
YouTube ’ਤੇ ਭੂਪਮਕਾ ਪਵਸ਼ਾ ਿ੍ਵੇਸ਼

ਇਹ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇਕੱ ਸਧਾਰਨ ਪਜਹਾ ਸਵੌਬ ਟਸੈਟ ਹ ੈਜ ੋਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਸਕਲੂ, 
ਕੰਮ ਜਾ ਂਟਸੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ’ਤ,ੇ ਇਕੱ ਲੈਟਰਲ ਫ਼ਲੋ ਪਡਵਾਈਸ 
(LFD) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਪਵਚੱ 
ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕ ੁਪਮਟੰ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਪਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਕਿਸ ੇਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿੋਕਵਡ-19 ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਕਵੱਚ 
ਿੌਜੂਦ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ੋਟੀਨਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ 
ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਿਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦੀ ਿੋਜ ਇਹ ਕਦਿਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱਚ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਕਵੱਚੋਂ ਚੁਣਦ ੇਹਨ। 3 ਲੋਿਾ ਂਕਵੱਚੋਂ 1 ਤਿ ਕਜਹਨਾ ਂ
ਕਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਕਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦ,ੇ ਦੇ ਨਾਲ – ਉਹ 
ਅਣਜਾਣੇ ਕਵੱਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ
ਤਹੁਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਆਿਣੇ ਨਤੀਪਜਆ ਂਦੀ ਸਚੂਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਣੇੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਤਹੁਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗਕੇਟਵ ਜਾ ਂਿਾਲੀ ਹੀ ਹਵੋ।ੇ ਇਸਨੂੰ 
ਇਥੱ ੇਿਰਨਾ ਸੌਿਾ ਹ:ੈ gov.uk/report-covid19-result

ਨਤੀਕਜਆ ਂਦੀ ਸੂਚਨਾ 119 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 
ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈ(ਿਬੋਾਈਲਾ ਂਅਤ ੇਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿਫ਼ੁਤ)। ਲਾਈਨਾ ਂ
ਹਰ ਰਜ਼ੋ, ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲ੍ੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਕਨਿਕਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਿਣ 
ਲਈ ਵੀ ਜਾਚਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ £500 ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟ੍ੇਸ 
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਟਸੈਟ ਪਕਥੱ ੇਕਰਵਾ  
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ੇਪਕਰਵਾਰ, ਬਾਲ-ਦੇਿਭਾਲ ਜਾ ਂਸਪੋਰਟ ਬਬਲ ਦੇ ਿਾਪ ੇ
ਜਾ ਂਬਾਲਗ ਕਵਅਿਤੀ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ:

1.  ਿੰਿ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਾਪਤ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾ ਸਿਦ ੇਹੋ ਜੇ ਇਹ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾ।ਂ

2.  ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ੇਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਸਿਦ ੇ
ਹੋ (ਕਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਿ ਸਿੋਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ) 
ਜਾ ਂਘਰ ਕਵੱਚ ਿਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

3.  ਜਾ ਂਘਰ ਕਵੱਚ ਿਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ 
ਦੇ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਟਸੈਪਟਗੰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਚ ਦ ੋਵਾਰੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ,ੈ ਹਰ ਪਤਨੰ – ਿਜੰ ਪਦਨਾ ਂਪਵਚੱ, ਆਦਰਸ਼ 
ਰਿੂ ਪਵਚੱ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ। ਇਸਨੂੰ ਆਿਣੀ ਸਵੇਰ 
ਦੀ ਰਟੁੀਨ ਪਵਚੱ ਪਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦ?ੇ

ਿਫ਼ੁਤ ਰੈਕਪਡ ਿੋਕਵਡ-19 ਟਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ 
ਹ,ੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਥੱ ੇਜਾਓ gov.uk/
coronavirus-school-household-testing

ਰੈਗਲੂਰ ਰੈਕਪਡ ਟਸੈਕਟੰਗ ਉਹਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਲਈ ਹ ੈਕਜਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ।ੇ ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, 
ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਿ ਰਾਹੀਂ ਬੁਿੱ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
nhs.uk/coronavirus

http://gov.uk/guidance/understanding-lateral-flow-antigen-testing-for-people-without-symptoms
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http://gov.uk/guidance/understanding-lateral-flow-antigen-testing-for-people-without-symptoms
http://gov.uk/report-covid19-result
https://www.youtube.com/watch?v=ebxhEOLfTN0
http://gov.uk/coronavirus-school-household-testing
http://gov.uk/coronavirus-school-household-testing
http://nhs.uk/coronavirus

