
اضافی معاونت
زیادہ تر لوگ whānau اور دوستوں کی مدد سے سیلف آئسولیشن 

کر سکیں گے، لیکن اگر آپ کو رضورت ہوئی تو مدد دستیاب ہے۔ 
workandincome.govt.nz پر جائیں یا 337 512 0800 

پر کوویڈ ویلفیرئ الئن کو کال کریں۔ 

مالی معاونت
اگر آپ سیلف آئسولیشن کے دوران گھر سے کام نہیں کر سکتے تو 

شاید آپ کا آجر آپ کی اجرت یا تنخواہ کی ادائیگی میں مدد کے لئے 
Leave Support Scheme کی درخواست دے سکے، چاہے آپ 

پارٹ ٹائم یا casual مالزم ہیں۔ 

کوئی عالمات نہیں؟
آپ کو ٹیسٹ کروانے کی رضورت نہیں ہے، 

ماسوائے جب آپ گھریلو کانٹیکٹ ہوں۔

اپنی عالمات پر نظر رکھیں
اگر عالمات بدتر ہوں تو 5453 358 0800 پر ہیلتھ الئن کو کال کر کے مشورہ لیں۔

اگر یہ ہنگامی صورتحال ہے تو فوری طور پر 111 پر کال کریں۔

لوگوں کو آگاہ کریں
دورسوں کو مطلع کریں کہ آپ کے گھر 

کے افراد کو COVID-19 ہو گیا ہے اور وہ 
آئسولیشن کر رہے ہیں، ان میں آپ کے گھر باقاعدگی سے 
آنے والے افراد، آپ کی کام کی جگہ، آپ کو تعلیم فراہم 

کرنے واال ادارہ یا اسکول شامل ہيں۔

اپنے ٹیسٹ کے نتیجے کی 
اطالع دیں

اپنے مثبت RAT نتیجے کی صورت  	1
میں My COVID Record پر جا کر اندراج کریں یا 

478 222 0800 پر کال کریں۔
4. گھنٹوں کے اندر آپ کو ایک ٹیکسٹ پیغام بھیجا جائے  	.

گا جس میں مزید معلومات اور معاونت شامل ہوگی۔

منفی نتیجہ
 My COVID Record
پر جاکر اپنے نتیجے کا 

اندراج کریں۔

چوکنے رہیں۔

اگر آپ کو عالمات پیش 
ہیں تو گھر پر رہیں اور 
اگلے دن ٹیسٹ کریں۔

RAT کریں 
پیکٹ پر لکھی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ 	

ٹیسٹ مکمل ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد  	
آپ کو نتائج نظر آئیں گے۔ 

ٹیسٹ کمیونٹی ٹیسٹنگ سنٹر سے حاصل کریں۔ 

آپ nz	health	covid19	requestrats پر جا 
کر ایک ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ )RAT( آن الئن آرڈر 
کر سکتے ہیں اور پھر کسی کلیکشن سائٹ پر جا 

کر یہ ٹیسٹ وصول کر سکتے ہیں۔ کلیکشن سائٹس 
nz/covid-19	co	healthpoint پر تالش کی جا 

سکتی ہیں۔

ٹیسٹ کہاں سے حاصل کیا جائے

کیا کوئی عالمات ہیں؟

ٹیسٹ کا انتظام کریں اور اپنے باقی 
گھر والوں سے آئسولیشن اختیار 

کریں۔

کھانسی

بخار

چھینکیں اور ناک بہنا

ذائقے کی حس عارضی 

طور پر ختم ہو جانا

گلے میں درد یا خراش

سانس لینے میں 

دشواری

جب آپ پرCOVID-19 کی عالمات ظاہر ہوں تو کیا کیا جائے

Covid19	govt	nz/positive 

مثبت ٹیسٹ کے بارے میں مزید 
معلومات کے لیے یہاں جائیں:

سیلف آئسولیشن کا طریقہ
آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والے ہر شخص  	

کو 7 دن کے لئے آئسولیشن میں رہنے کی 
رضورت ہوگی۔

اپنے ساتھ رہنے والے افراد کے ساتھ کسی  	
قسم کے قریبی کانٹیکنٹ ہونے سے بچنے کے 

لیے عام فہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ 

خوراک اور رسد کانٹیکٹ لیس ذرائع سے  	
ڈلیور کی جائے۔

آپ اپنے پڑوس میں اپنے گھر کے باہر ورزش  	
کر سکتے ہیں، لیکن ورزش کی کسی مشرتکہ 
سہولت جیسے سومئنگ پول یا جم میں نہیں 

جا سکتے۔

مثبت نتیجہ
زیادہ تر لوگوں کے لیے 
COVID-19 ہلکی سے 

درمیانی عالمات کا سبب بنے 
گا، جن کی گھر پر دیکھ بھال 

کی جا سکتی ہے۔

گھریلو کانٹیکٹ
متام گھریلو کانٹیکٹس کو تیرسے )3(  	

اور ساتویں )7( دن ٹیسٹ کروانے کی 
رضورت ہوگی۔

اگر گھریلو کانٹیکٹ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو  	
اسے سیلف‑ آئسولیشن کے 7 دن دوبارہ رشوع 

کرنے کی رضورت ہوگی۔

اگر گھر کے کسی دورسے فرد کا ٹیسٹ مثبت آتا  	
ہے تو آپ کو اپنی آئسولیشن دوبارہ رشوع کرنے 
کی رضورت نہیں ہے، جب تک آپ کا اپنا آخری 

ٹیسٹ منفی آئے۔

Urdu

http://workandincome.govt.nz
http://requestrats.covid19.health.nz
http://healthpoint.co.nz/
https://covid19.govt.nz/isolation-and-care/if-you-have-covid-19/

