آپ کے گھر پر حاصل کردہ کووڈ 19-ٹیسٹ کے نتیجے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے
ٹيسٹ کا مثبت نتيجہ
 5روز کے ليے گھر پر رہيں
(ويکسين شدہ اور غيرويکسين شدہ افراد دونوں کے ليے)

ٹيسٹ کا منفی نتيجہ
عالمات ہيں

کوئی عالمات نہيں

(ويکسين شدہ اور غيرويکسين شدہ افراد دونوں کے ليے)

(اس کا انحصار ويکسينيشن سٹيٹس پر ہے؛ نيچے ديکھيں)

•
•
•
•
•
•

گھر پر ايک ايسے کمرے ميں رہيں جو آپ
کے گھر کے دوسرے افراد سے الگ ہو۔
آپ کو اضافی پی سی آر ٹيسٹ کروانے کی
ضرورت نہيں ہے
اگر  5روز بعد آپ مزيد عالمات کے شکار نہ
ہوں تو آپ گھر سے نکل سکتے ہيں ليکن
مزيد  5روز تک ماسک پہنيں۔
اگر آپ کو بخار ہو تو اس وقت تک گھر پر رہيں جب
تک آپ کا بخار ختم ہوئے  24گھنٹے نہ ہوں
کووڈ کے پھيالؤ کی روک تھام کے ليے ،ان
تمام افراد کو بتائيں جن سے آپ کا قريبی
رابطہ ہوا ہو اور انہيں ٹيسٹ کروانے،
عالمات کی نگرانی کرنے ،اور دوسرے افراد
کے ساتھ ايکسپوزر کم کرنے کی ترغيب ديں۔

کھانسی
بخار/کپکپی
سانس اکھڑنا
پٹھے يا جسم ميں درد
قے ،پيچش
چکھنے يا سونگھنے کی
حس ميں نئی کمی

اگر ممکن ہو تو پی سی
آر ٹيسٹ کروائيں يا 1
سے  2روز کے اندر گھر
پر کيا جانے واال ٹيسٹ
دہرائيں
اپنے ٹيسٹ کا نتيجہ معلوم ہونے
تک گھر پر رہيں۔
ٹيسٹ کا مثبت
نتيجہ نکلنے کی
صورت ميں ،ٹيسٹ
کے مثبت نتيجے
کے متعلق رہنما پر
عمل کريں۔

دوبارہ ٹيسٹ کا
منفی نتيجہ نکلنے
کی صورت ميں اس
وقت کسی دوسرے
ٹيسٹ کی ضرورت
نہيں ہے۔

اگر آپ ٹيسٹ نہيں کرواسکتے تو فرض
کريں کہ آپ کے ٹيسٹ کا نتيجہ مثبت
ہے اور گھر پر رہيں

اگر آپ کچھ سواالت پوچھنا چاہتے ہيں تو براہ مہربانی cv.nmhealth.org/selftest
پر جائيں يا کرونا وائرس ہاٹ الئن کال کريں3453-600-855-1 :

اس وقت مزيد ٹيسٹ کی ضرورت نہيں
ہے ،عالوہ مندرجہ ذيل کے:
اگر آپ کا کووڈ 19-کے شکار کسی شخص کے
ساتھ قريبی رابطہ ہوا ہو تو:
اگر آپ کی تمام ويکسين کی تجديد ہوئی
ہے جن کے ليے آپ اہل ہيں تو*:
• دوسروں کے اطراف  10روز تک ماسک
پہنيں
• اگر ممکن ہو  5ويں روز ٹيسٹ کروائيں

اگر آپ کو ويکسين نہ لگی ہو ،اگر آپ کی
ويکسينيشن مکمل نہ ہو ،يا اگر آپ نے
بوسٹر نہ لگوايا ہو (تجديد نہ ہوئی ہو)
•  5روز تک گھر پر رہيں
• اس کے بعد مزيد  5روز تک دوسروں سے
مالقات کرتے وقت ماسک پہنيں
• اگر ممکن ہو  5ويں روز ٹيسٹ کروائيں

اگر عالمات ظاہر ہوں تو گھر پر رہيں اور
"عالمات ہيں" کے کالم پر جائيں

