
ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਟਿਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 

ਦੇਖ:ੋ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਿੋਟਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟਟੂੰਗ। 

ਿਈ ਲੱਛਣ ਹਰੋ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਿਲ ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਦ ੇਸੂੰ ਿੇਤ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੈਡੀਿਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਮੂੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਿੋਟਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਬਮਾਰ ਮਟਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਨਸ਼ਟਚਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ, ਜਾਂ 8-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ। 

ਬੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ਰੋਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟਿੱਚ ਿੋਟਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਿਰੋ ਟਿ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਬੱਟਚਆਂ ਟਿੱਚ ਿੋਟਿਡ-19 ਟਬਮਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਿਲੈਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਅਟਜਹੇ ਿਲੈਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਾਲੋ ਟਜਥੇ ਤਹੁਾਡਾ ਟੈਸਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 
ਿਟਲਿ ਿਰ ੋਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਟਲੂੰ ਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਟਨਿਟਤਮ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

 

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/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 ਿਲੈਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਇੂੰਡਰ (ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਿਟੌਪ) 

 ਿਲੈਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਇੂੰਡਰ (ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਐਿਸਪਲੋਰਰ) 

ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਟਿਅਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਰਨਾ ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਟਿਅਿਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਾਥਟਮਿਤਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਟਿੱਚ ਟਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਰਿਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ 
ਅਤੇ ਅਟਜਹੇ ਟਿਅਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਟਿਡ-19 ਿਰਿੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਜਟਟਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਿੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਰੈਟਿਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ ਟਿੱਟਾਂ 
ਬੀਸੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਰੈਟਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਟਿੱਟਾਂ ਘਰ ਟਿੱਚ ਿਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਰਿਾਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੋਟਿਡ-19 ਹੈ, ਇੱਿ ਰੈਟਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਨਤੀਜੇ 20 ਟਮੂੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਿੀ 
ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਟਿੱਚ ਟਤਆਰ ਹ ੋਜਾਣਗੇ। ਰੈਟਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਟਿੱਟ ਟਿਿੇਂ ਿਰਤਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਘਰ ਟਿੱਚ ਰੈਟਪਡ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਦੇਖੋ। 

ਿਰਤਮਾਨ ਟਿੱਚ, 18+ ਉਮਰ ਦੇ ਟਿਅਿਤੀ ਿੁਝ ਿਟਮਊਟਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਟਿੱਚ ਰੈਟਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਟਿੱਟਾਂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਟਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰ 28 ਟਦਨਾਂ ਟਿੱਚ 1 ਟਿੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਟਿੱਟ 
ਟਪੱਿ ਅੱਪ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਰ (PHN) ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 

ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਰਿਾਰ: ਰੈਟਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਟਿੱਟਾਂ ਦੇਖੋ। 

ਟੈਸਟ ਟਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਟਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿੋਟਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਟਿਿਟਸਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪਾਟਜ਼ਟਟਿ ਜਾਂ ਨ ਗੇਟਟਿ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 
ਢੁਿਿੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਗੈਰ-ਐਮਐਸਿੀ (MSP) ਟਿਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਿੋਟਿਡ-19 ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ MSP ਿਿਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੋਟਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ ਬਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬੀਮਾਯੁਿਤ ਟਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਿਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਟਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਿਰਜੇ ਿੋਟਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ 
ਸਬੂੰਧਤ ਡਾਿਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਯੋਗ MSP ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੋਟਿਡ-19 ਨਾਲ 
ਅਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬੀਮਾ ਰਟਹਤ ਰਟਹਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਿਿਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਟਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਟਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।  

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/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www.bcpharmacy.ca/news/covid-19-rapid-test-kits-pharmacies
https://www.bcpharmacy.ca/news/covid-19-rapid-test-kits-pharmacies
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing


ਹੋਰ ਹੈਲਥਟਲੂੰ ਿਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਟਿਟਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਿ ਟਸਹਤ ਯ ਟਨਟ ਿਲੋ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਟਿੱਚ ਗਰੈ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ 
ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਟਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਟਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

MSP ਅਤੇ ਿੋਟਿਡ-19 ਪਰਤੀ ਇਸਦੇ ਜਿਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਿਿਰੇਜ ਲਈ ਉਡੀਿ ਦੀ ਟਮਆਦ 

 ਿੋਟਿਡ-19 ਪਰਤੀ MSP ਦਾ ਜਿਾਬ 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਟਿਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਿਰਨਾ 
ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਟਰਜ਼ਲਟਸ  

 ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਿਡੇਟ ਿੀਤਾ ਟਗਆ: 4 ਅਪਰੈਲ, 2022 

ਉੱਤ ੇਟਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ 3 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਘਰ ਟਿੱਚ ਰੈਟਪਡ ਟੈਸਟਟੂੰਗ, 

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟਟੂੰਗ, ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਟਰਜ਼ਲਟਸ, ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਟਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ 
ਸਰਿਾਰ: ਰੈਟਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਟਿੱਟਾਂ ਸਟਫਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
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
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/testing
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/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/testing/understanding-test-results
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing

