
اب کیا؟
 COVID-19 کی آپ کی جانچ کے 
بعد کیا ہوتا ہے ذیل میں مالحظہ کریں۔
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اپنی، اپنے عزیزوں کی اور نیو یارک سٹی کی حفاظت کی خاطر پہال قدم 
اٹھانے کے لیے آپ کا شکریہ۔

ذیل میں مزید کچھ ان اقدامات کا ذکر ہے جن کی آپ جانچ کے بعد توقع کر 
سکتے / سکتی ہیں۔

 میں نے COVID-19 کے لیے جانچ کرائی ہے۔
آگے کیا ہونا ہے؟

مثبت نتیجہ سے متعلق فارم پُر کریں۔ 	 

بیشتر مثبت نتائج کا علم 48 گھنٹوں میں ہوتا ہے۔	 

یہ معلومات آپ کے ہیلتھ پریکٹشنر یا میڈیکل فیسلٹی کی طرف سے آئیں گی۔	 

1

اگر جانچ کا نتیجہ مثبت ہو تو کیا ہوگا؟

کسی مثبت تشخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو COVID-19 ہے۔	 

آپ کو فوراً 14 دنوں کے لیے گھر پر یا کسی ہوٹل میں محفوظ انداز میں 	 
علیحدہ رہنا ہوگا۔
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 میری جانچ کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔
اب میرے پاس کیا اختیارات ہیں؟

آپ کا ڈاکٹر مشورہ اور مدد فراہم کرے گا۔	 

مدد کی پیشکش اور اگلے اقدامات پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کو ایک کانٹیکٹ 	 
ٹریسر کی کوئی کال آ سکتی ہے۔

آپ باہم تبادلۂ خیال کریں گے/گی کہ آیا آپ کو مزید طبی توجہ کی ضرورت ہے۔	 

اگر آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کی حفاظت کے لیے عارضی طور پر اپنا گھر 	 
چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کانٹیکٹ ٹریسر آپ کے لیے ایک مفت ہوٹل روم 

تالش کرے گا جہاں آپ کھانے اور دیگر امداد موصول کریں گے/گی۔

اگر آپ محفوظ انداز میں گھر پر رہ سکتے /سکتی ہیں تو کانٹیکٹ ٹریسر غذا اور طبی 	 
ڈلیوریوں کا بندوبست کر سکتا ہے۔

آپ ان کے ساتھ مل کر ہر اس شخص کی ایک فہرست تیار کریں گے/گی جن سے آپ 	 
بیمار ہونے سے پہلے کے ایام میں رابطہ میں تھے۔

پھر کانٹیکٹ ٹریسر ان سے رابطہ کرے گا۔ وہ جانچ کرانے اور محفوظ انداز میں خود 	 
کو علیحدہ کر لینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرے گا تاکہ وائرس کے پھیالؤ کو 

روکا جا سکے۔ 
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مزید معلومات کے لیے، www.TestandTrace.NYC پر جائیں 
یا 311 پر کال کریں۔
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