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 ٹیسٹ ہوا ہ    (COVID-19)آپ ےک لیے جن کا کرونا وائرس  
۔ اگر نتیجے ےک    (COVID-19)جب آپ کرونا وائرس    میے ایک ےس دو دن لگ سکیے ہیے

 ہیے تو ٹیسٹ کا نتیجہ آنے
کا ٹیسٹ کرواتے

ورت ہو ڈاکٹر ےس رابطہ کریں۔   انتظار ےک دوران آپ بیمار ہو جائیے یا آپ کو طبے مدد یک ضے

۔ عام ترین عالمات  ان سب  لوگوں کو فورا اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے جنہیے شک ہو کہ انہیے کرونا وائرس انفیکشن ہو سکتا ہ 

۔ کچھ لوگوں یک   بخار، کھانیس، رس میے درد، گےل میے درد، سانس لییے میے مشکل یا چکھیے یا سونگھیے یک حّس میے کیم ہیے

 ہیے اور کچھ کو ا 
۔ عالمات زیادہ شدید ہوتے  حساس بیھ نہیے ہوتا کہ انہیے انفیکشن ہو گیا ہ 

وع کریں، جب ہمیے  ے رسر ایپ ےس ٹیسٹ کرواتے  Smittestoppاس ےک ساتھ ساتھ تب بیھ ٹیسٹ کروانا چاہیے جب ہم کوارنٹیے

۔   یک ہدایت مےل یا جب یہ امکان ہو کہ ہمیے انفیکشن ےس واسطہ پڑ چکا ہ 

 ؟وں، آپ کو کیا کرنا ہوگا ر رہ  ہانتظار ک ا نتیجے کجس دوران آپ 
۔ آپ کا  ے میے رہیے کا حکم ملتا ہ   لوگ گھر میے رہیے ےک پابند ہیے یا انہیے نتیجے ےک انتظار ےک دوران کوارنٹیے

م ٹیسٹ کرواتے واےل اکٹر

 چاہیے اور آپ کو عوایم مقامات پر نہیے جا 
، آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیے کرتے

ے
۔  پر یا سکول نہیے جائیے ےک نا چاہیے

۔ چھوتر بچوں   ، ان بالغوں اور بڑے بچوں ےس بیھ جو آپ ےک گھر میے رہیے ہیے آپ کوسب لوگوں ےس خوب فاصلہ رکھنا چاہیے

۔    چاہیے
 کو عام معمول ےک مطابق دیکھ بھال ملبے رہبے

تک گھر میے  ٹیسٹ کا نتیجہ ملیے آپ کو تو  اگر آپ نے کرونا وائرس یک عالمات پیش آنے یک وجہ ےس ٹیسٹ کروایا ہ   •

۔ ور دورسے  رہنا چاہیے ا   لوگوں ےس فاصلہ رکھنا چاہیے

انفیکشن ےس واسطہ پڑنے ےک بارے میے اطالع میل ہ  یا اس لیے کہ   اگر آپ نے اس لیے ٹیسٹ کروایا ہ  کہ آپ کو  •

دار کیا ہ  ایپ  Smittestoppآپ کو   خبر
 رہنا چاہیے اور دورسے  گھر میے   تککو ٹیسٹ کا نتیجہ ملیے  آپ   تو   نے

۔   لوگوں ےس فاصلہ رکھنا چاہیے

ے کا پابند کیا گیا ہ   انفیکشن  اگر آپ کو  • ے کو  تو آپ  کوارنٹیے ے ختم کرتے ےس    کوارنٹیے وع کرتے ہوتے بیھ اور کوارنٹیے رسر

ے ایک قانوتے حکم ہ  اور اس یک خالف ورزی پر آپ کو جرمانہ ہو سک  ۔ کوارنٹیے ۔  پہےل بیھ ٹیسٹ کروانا چاہیے تا ہ 

۔ آپ کو  انتظار یک  آپ ےک ساتھ رہیے واےل لوگ تب تک   جب تک آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ نہ آ جانے
ے
ے میے رہیے ےک کوارنٹیے

ے کا تمام عرصہ پورا کرنا ہو گا۔ انفیکشن میے مبتال شخص ےس آخری واسےط ےک   دن بعد آپ کو دوبارہ ٹیسٹ   7کوارنٹیے

۔ اگر  ۔ اگر آپ ٹیسٹ نہیے  دن بعد کرواتے گیے ٹ 7کروانا چاہیے ے ختم کر سکیے ہیے  تو آپ کوارنٹیے
یسٹ کا نتیجہ منفے آنے

 تو انفیکشن میے مبتال شخص ےس آ
ے
ے  خکروائیے ےک ۔ اگر آپ کو   10ری واسےط ےک بعد آپ یک کوارنٹیے

ے
دن جاری رہ  یک

۔ آ عالمات پیش   ئیے تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانا چاہیے

ے کا پابند کیا گیا ہ   • دن بعد بیھ ٹیسٹ   7آپ کو آمد ےک وقت بیھ اور تو اگر آپ کو ملک میے آمد ےک بعد کوارنٹیے

۔ اگر    احکام ہیے اور خالف ورزی پر جرمانہ ہو سکتا ہ 
ے قانوتے دن بعد واال ٹیسٹ    7کروانا ہو گا۔ ٹیسٹنگ اور کوارنٹیے

۔ ا  نے منفے آ ے ختم کر سکیے ہیے گر آپ دورسے لوگوں ےک ساتھ رہیے ہیے اور مکمل فاصلہ نہیے رکھ سکیے  تو آپ کوارنٹیے

ے ےک دوران گھر میے رہنا چ ۔ ا تو آپ کو کوارنٹیے ۔ اگر آپ کو عالمات پیش آئیے تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانا چاہیے  ہیے

ے   الزیماگر آپ  • و آئسولیشن ےک  تو آپ ک آپ میے کرونا وائرس یک عالمات ظاہر ہوئی ہیے اور  میے ہیے کوارنٹیے

۔ آئسولیشن ےک اصول  ہ   COVID-19کیونکہ ایےس میے یہ بھاری امکان ہ  کہ آپ کو    اصولوں پر عمل کرنا ہو گا 

ے یک نسبت زیادہ سخت ہیے  ے میے رہنا ہو گا جب تک آپ ےک پہےل  کوارنٹیے ۔ آپ ےک ساتھ رہیے والوں کو تب تک کوارنٹیے

۔ یہ ممکن ہ  کہ آ ۔ ٹیسٹ کا نتیجہ نہ آ جانے  پ ےک ساتھ رہیے والوں کو بیھ اپنا ٹیسٹ کرواتے کو کہا جانے

اگر آپ نے اس ےک بغبے ٹیسٹ کروایا ہ  کہ آپ میے کرونا وائرس یک عالمات ہوں یا آپ کو انفیکشن ےس واسطہ پڑا   •

۔ اس یک مثالیے یہ ہو سکبے ہیے کہ ہو  ورت نہیے ہ  آپ نے  تو آپ کو ٹیسٹ کا نتیجہ ملیے تک گھر میے رہیے یک ضے

کت یک وجہ ےس ٹیسٹ کروایا ہو، آپ کو کیس ادارے میے جانا ہو یا آپ کو سفر یک    منصوتے میے رسر
کیس تحقیفے

ورت ہو۔   رسٹیفکیٹاجازت ےک لیے    یک ضے
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 کرونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ اس طرح ملتا ہ  
پر اپیے کرونا وائرس ٹیسٹ    )Helsenorge.no )www.helsenorge.no/provesvarدن بعد آپ کو   2ےس   1ٹیسٹ کرواتے ےک 

۔   میے کچھ زیادہ وقت لگ جاتا ہ 
۔ کبیھ کبھار نتیجہ آنے  کا نتیجہ مل سکتا ہ 

ےک تحت اپنا موبائل   «Kontaktinformasjon»پر   helsenorge.noنے  لوگوں  جننمٹے رکھیے واےل  Dنارویجن پرسنل نمٹے یا 

۔SMS ہو جانے پر  تیار نتیجہ    ، انہیے ہ  نمٹے یا ای میل ایڈریس رجسٹر کروایا  اگر آپ ےک   یا ای میل پر نتیجے یک اطالع مل جاتے ہ 

رنا ہو گا جہاں آپ نے  نمٹے نہیے ہ  تو آپ کو ٹیسٹ کا نتیجہ جانیے ےک لیے اس مقام ےس رابطہ ک Dپاس نارویجن پرسنل نمٹے یا  

 ٹیسٹ کروایا تھا یا اپبے بلدیہ ےک کانٹیکٹ فون نمٹے پر رابطہ کریں۔ 

۔ اگر آپ کو ہو گیا وائرس ثابت یا   ہو تو لکھا ہو گا کہ نتیجہ مثبت ہ   (کرونا وائرس)  COVID-19اگر آپ کو    COVID-19ہ 

 وائرس ثابت نہیے ہوا۔ یا   نہ ہو تو لکھا ہو گا کہ نتیجہ منفے ہ   ( کرونا وائرس)

 اگر ٹیسٹ ےس پتہ چےل کہ آپ کو کرونا وائرس کا انفیکشن ہ  )مثبت نتیجہ( 

ٹیم   کانٹیکٹ ٹریسنگیک  بلدیہ  ۔ اگر ٹیسٹ ےس پتہ چےل کہ آپ کو کرونا وائرس انفیکشن ہ  تو آپ کو آئسولیشن میے جانا ہو گا 

۔  ک  آپ کو فون
ے

 رے یک

گ  سب لو  اور وہ ساتھ رہیے واےل تمام قریبے کانٹیکٹس )آپ ےک   آپ ےک  ۔اس لیے کانٹیکٹ ٹریسنگ انفیکشن کو روکیے ےک لیے اہم ہ  

) ے میے جانا ہو گا۔  جن ےس آپ کا قریبے واسطہ رہ چکا ہ  ۔   بیھ  انہیے اپنا ٹیسٹ کو کوارنٹیے  کروانا چاہیے

۔ یہ اہ م ہ  کہ آپ اور بلدیہ کا عملہ ایک دورسے یک بات سمجھیے ہوں لہذا اگر آپ کا کوتے  بلدیہ پر رازداری یک پابندی ہ 

۔ ترجمان   ۔ اگر آپ کو زبان سمجھیے میے مشکل ہو تو آپ ترجمان لییے یک درخواست کر سکیے ہیے ور پوچھیے سوال ہو تو ضے

۔   مفت ہ 

 فاصلہ نہیے رکھ سکیے تو بلدیہ آپ کو رہیے ےک لیے  آپ آئسولیشن ےک دوران دورسے لوگوں ےساگر آپ اییس جگہ رہیے ہیے جہاں 

۔ 
ے

 میے مدد دے یک
 کوتے اور جگہ تالش کرتے

ے اور آئسولیشن ےک لیے   اور اصول ہدایاتکوارنٹیے
ے اور آئسولیشن ےک لیے     •   www.fhi.no/avstand-karantene-isoleringاور اصول:   ہدایاتکوارنٹیے

ے اور آئسولیشن ےک لیے    • :   ہدایاتکوارنٹیے اور اصولوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میے کیا گیا ہ 

www.fhi.no/karanteneisolasjon-flere-sprak   

ے توڑنا ایک قا  • ے ےک قوانیے ے یک رو ےس آئسولیشن اور کوارنٹیے  واےل قوانیے
ا جرم ہو سکتا ہ  اس وقت اطالق پاتے  بل رسے

 

http://www.helsenorge.no/provesvar

