
 
 

 
 

ਬੱਚਿਆ ਂਵਾਲੇ ਪਚਿਵਾਿਾ ਂਲਈ COVID-19 ਸੇਧ 
 
ਇਹ ਫਲੋਿਾਿਟ ਚਸਿਫ ਬੱਚਿਆ ਂਵਾਲੇ ਪਚਿਵਾਿਾ ਂਲਈ ਸੇਧ ਵਜੋਂ ਵਿਚਿਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਚਕ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਿਾ ਂਚਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿੋ। 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ਕੀ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਚਵੱਿੋਂ ਕੁਝ ਹੈ: 
 

o 38o C ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖ਼ਾਰ 
o ਨਵੀਂ, ਨਨਰੰਤਰ ਖੰਘ ਬੁਖ਼ਾਿ ਖੰਘ 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬਿੱੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਿ ਹੈ: 
 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤਹੁਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਟੇ ਨਵੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਾਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਧੱਫੜ ਹਨ? 
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਦੋਵਾ ਂਚਵੱਿੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਂਸੁੰਘਣਾ  
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸਦੀ 
ਸੁਆਦ ਦੇਖਣ ਜਾਾਂ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ? 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ: 
 

 
ਕੀ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਆਦਾ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੰਘਦਾ/ਖੰਘਦੀ ਨਰਹਾ/ਰਹੀ 
ਹੈ? 

ਜਾ ਂ
 

ਕੀ ਉਸਨੂੰ 24 ਘੰਨਟਆਾਂ ਨਵੱਚ ਖੰਘ 
ਦੇ ਨਤੰਨ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾ ਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 

ਹਾ ਂ ਹਾ ਂਨਹੀਂ 

COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕਿੋ 

 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਪਨਰਵਾਰ ਅਲਗੱ ਰਹੇ। 
 

ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 119 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ  
https://www.gov.uk/get- 
coronavirus-test 'ਤੇ ਜਾਓ 
 

 

ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 
 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਜੇ ਜਰੂਰੀ 
ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰ।ੋ 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ 
ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ NHS COVID-19 ਐਪ 
ਜਾਾਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ (Test and 

Trace) ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਰਨਹਣ ਲਈ ਨਾ 
ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕਿੋ 

 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਪਨਰਵਾਰ ਅਲਗੱ ਰਹੇ। 
 
ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 119 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ  
https://www.gov.uk/get- 
coronavirus-test 'ਤੇ ਜਾਓ 
 

COVID-19 ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਚਕਿਪਾ ਕਿਕੇ www.newcastle.gov.uk/coronavirus 'ਿੇ ਜਾਓ 

ਬੱਿਾ ਵਗਦੇ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਚਵੱਿ ਖ਼ਿਾਸ਼ ਜਾ ਂਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਚਸਆ ਨਾਲ 
ਚਬਮਾਿ ਹੈ। 
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