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میں نے COVID-19 کا ٹیسٹ کروائی ہے۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟

ٹیسٹنگ پازیٹو واال فارم پُر کریں۔ 	 

اکثر نتائج 48  گھنٹوں میں آجاتے ہیں۔ 	 

یہ معلومات آپ کی صحت کے پریکٹیشنر یا پھر میڈیکل فیسلٹی سے آئے گی۔	 

اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آتا ہے:

آپ کو COVID-19 سے بچنے کےلیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیئیں، جیسا کہ ماسک پہننا، سماجی فاصلہ برقرار 	 
رکھنا، ہاتھ دھونااور اگر آپ خود کو بیمار محسوس کریں تو گھر پر رہنا۔

اگر ایک کانٹیکٹ ٹریسر آپ سے کہے کہ آپ کو امکانی طور پر COVID-19 لگا ہے، تو جب تک یہ لوگ آپ کو 	 
باہر جانے کا نہ کہیں اس وقت تک آپ کو چاہیئے کہ آپ گھرپر یا پھر ہوٹل میں محفوظ انداز میں دوسروں سے علیحدہ 

ہوجائیں۔

اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے:

آپ کو کانٹیکٹ ٹریسر کی جانب سے ایک کالموصول ہوگی۔ اگر ان لوگوں کا آپ سے فون پر رابطہ نہیں ہوپایا تو وہ لوگ 	 
آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر پر آئیں گے۔

وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئیں گے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی معلوم کریں گے کہ آیا آپ کو محفوظ انداز میں 	 
علیحدہ رہنے کے لیے وسائل کی تو ضرورت نہیں ہے، جس میں ہوٹل میں مفت کمرہ یا پھرخوراک کی مفت فراہمی شامل 

ہیں۔

ہوسکتا ہے کہ آپ وائرس پھیالنے کا باعث بنے ہوں، لٰہذا وہ آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے جن سے آپ 	 
کا قریبی رابطہ رہا ہو۔ ایسی فہرست تیار کرلیں جس میں ان افراد کے نام، فون نمبر اور پتے شامل ہوں جن سے آپ کا 

عالمات شروع ہونے سے 2  دن قبل قریبی رابطہ رہا ہے )یا پھر آپ میں عالمات نہیں تھیں تو ٹیسٹ کروانے سے 2  دن 
قبل(۔ اس عرصے کے دوران آپ جہاں جہاں گئے ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیوں کہ کانٹیکٹ ٹریسر آپ سے یہ 

معلومات بھی حاصل کرے گا۔ 

کانٹیکٹ ٹریسر آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ سے مسلسل رابطے میں رہے گا۔ 	 

مفت میں صحت کی دیکھ بھال فراہم کنندہ سے بات کرنے کے لیے اس نمبر  COVID19-212  پر کال کریں ہنگامی طبی 	 
ضروریات کے لیے ، کال کریں  911 ۔ 

آپ کاشکریہ   اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو اور نیویارک شہر کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے 
لیے پہال قدم اٹھانے پر۔ مندرجہ ذیل وہ چند آئندہ اقدامات ہیں جن کی آپ کو ٹیسٹ کروانے کے بعد 

توقع کرنی چاہیئے۔

مزید معلومات کے لیے، جائیں testandtrace.nyc یا کال کریں COVID19-212 ۔
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