
 
 
 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

ਐਲਬਰਟਾ ਕੌਨਿਡ-19 ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਨਟਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿ ਿੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 

12 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਐਲਬਿਟਾ ਗੰਭੀਿ ਿਪੂ ‘ਚ ਬੀਮਾਿ ਹ ੋਸਕਣ ਦੇ ਵਡੇੱ ਖਤਿੇ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਉਚੱ-ਖਤਿ ੇਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਿਰਹਣ ਜਾਂ 

ਕੰਮ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀ ਸੀ ਆਿ ਕੌਰਵਡ-19 ਟਸੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨੇ ਜਾਿੀ ਿਖੱੇਗਾ। 

18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਹੁੰਰਦਆਂ, ਪੀ ਸੀ ਆਿ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ‘ਚ  ਕਈ ਸਾਿੀਆ ਂਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਿੇਸ਼ਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਣੋ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਲਨੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਰਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ  ਿੈਫਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

“ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਿ ਵਾਇਿਸਾ ਂਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਰਬੰਧ ਨੰੂ ਹੋਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਿਹੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ 

ਪੀ ਸੀ ਆਿ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮਾ ਂਦੇ ਹੋਿ ਵਧੇਿ ੇਨੇੜੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ 

ਕਿਨ ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨਗੀਆਂ, ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਨ ਦੀ ਸਮਿੱਥਾ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਿਨ ਦੇਣਗੀਆਂ 

ਰਜਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਖਤਿ ੇ‘ਚ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਾ੍ਂ ਕੁਝ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ ਵਿਕਿਾਂ ਨੰੂ ਹੋਿ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨ  ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿੋਲ 

‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਰਜਹੜੇ ਬੀਤ ੇਦੋ ਸਾਲਾ ਂ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਿਾ ਂ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਸਨ।“ 

Jason Copping, ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਹੈਲਥ 

““ਐਲਬਿਟਾ ਗਿਮੀਆ ਂਦੌਿਾਨ ਅਤ ੇਪੱਤਝੜ ਿੁੱਤ ‘ਚ ਦਖਲ ਹੁੰਰਦਆਂ, ਇੰਨਫਲੂਐਜਂਾ ਵਿਗੇ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਿ ਵਾਇਿਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ‘ਚ 

ਵਾਧ ੇਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਰਵਡ-19 ਦੇ ਹੱਰਲਆਂ ਦੇ ਜਾਿੀ ਿਰਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਿੋਗ-ਲੱਛਣਾ ਂਨੰੂ ਵਾਚਣ, 

ਬੀਮਾਿ ਹੋਣ ‘ਤ ੇਘਿ ਿਰਹਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ, ਜਦੋਂ ਰਬਮਾਿ ਹੋਣ, ਝਟਪਟ ਿੈਰਪਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪੀ ਸੀ ਆਿ ਟੈਸਟ 

ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਦ ਰਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” 

Dr. Deena Hinshaw, ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਿ ਆਫ ਹੈਲਥ 

ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਿਨਸਜ਼ (AHS) ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਟ ਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਸਥਾਿ  

ਐਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੱੈਸਮੈਂਟ ਟਲੂ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਏ ਐਚੱ ਐਸੱ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤ ੇਐਪੁਅਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਿਨ ਲਈ 

ਵਿਰਤਆ ਜਾਣਾ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗਾ ਰਜਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਿ ੇਕਿਦੇ, ਉਚੱ-ਖਤਿ ੇਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਿਰਹੰਦੇ ਜਾ ਂ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਜਾਂ ਰਕਸ ਮੈਡੀਕਲ 

ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ  ਿੈਫਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਿਾਂ ‘ਤ ੇਪੀ ਸੀ ਆਿ ਟੈਸਟ ਕਿਨੇ ਜਾਿੀ ਿੱਖੇਗਾ। ਹੋਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ‘ਚ, ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਾਂ ਐਲਬਿਟਾ 

ਹੈਲਥ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਕਰਲਰਨਕਾ ਂ‘ਤ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਰਜਹੜੀਆਂ ਹੋਿ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਰਮਲਤ, ਸਵੈਰਬੰਗ ਸਾਈਟਾ ਂਵਜੋਂ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗਈਆ ਂਸਨ। 

ਰਜਥੇ ਟੈਸਟ ਕਿਨਾ ਂਇਲਾਜ ਦੇ ਫਸੈਰਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਾਇਮਿੀ ਕੇਅਿ ਅਤ ੇਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ ਕਰਲਰਨਕਾ ਂਉਥੇੱ ਥਾ ਂ

‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਿਨ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਏ ਐਚੱ ਐਸੱ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੈਫਿ ਕਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ। 



Classification: Public 
 

ਕਨਲਨਿਕ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਦਆੁਰਾ ਯੋਗਤਾ  

18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਰਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਰਲਆ ਂਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ ਸੀ ਆਿ ਟੈਸਟ ਕਿਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਕਰਲਰਨਕ ਅਰਧਕਾਿੀ ਪਾਸੋਂ ਿੈਫਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਿੋਗ-ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਹੜੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਿੀਟਮੈਂਟ (Paxlovid) ਜਾਂ Remdesivir) ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਿੋਗ-ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਗਿਭਵਤੀ ਹਨ। 

• ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਹੜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਕਿਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਿੈਫਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਕਰਲਰਨਕ ਅਰਧਕਾਿੀ ਆਪਣ ੇਮਿੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤ ੇਟੈਸਟ ਕਿਨ ਦੇ ਉਤੱਮ ਰਵਕਲਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਗ,ੇ ਰਜੰਨ੍ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਿ 'ਚ ਜਾ ਂ

ਕਰਲਰਨਕ 'ਚ ਿੈਰਪਡ ਟੈਸਟ ਕਿਨਾਂ, ਕਰਲਰਨਕ ‘ਚ ਸਵੈਰਬੰਗ, ਰਜਸਦਾ ਨਮੂਨਾਂ ਪੀ ਸੀ ਆਿ ਟੈਸਟ ਕਿਨ ਵਾਸਤ ੇਲੈਬ ਨੰੂ ਭੇਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਂਏ 

ਐਚੱ ਐਸੱ ਦੀ ਰਕਸੇ ਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਟਸੈਟ ਕਿਨ ਵਾਸਤ ੇਿੈਫਿਲ। 

ਉਹ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਰਜਹੜੇ ਉਨਾ੍ਂ ਦੇ ਕਰਲਰਨਕ ਅਰਧਕਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਐਲਿਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਦੀ ਰਕਸੇ ਸਾਈਟ ਲਈ ਿੈਫਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੱੈਸਮੈਂਟ ਟਲੂ ‘ਚ ਭਿਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਡਾਕਟਿ ਉਨ੍ਾ ਂਵਾਸਤ ੇਲੈਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੇਗਾ।  

ਉਹ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਰਜਹੜੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤ ੇਯਗੋ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਜੰਨ੍ਾਂ ਪਾਸ ਕਈੋ ਪਰਾਇਮਿੀ ਕੇਅਿ ਪਰੋਵਾਈਡਿ ਨਹੀ,ਂ  ਜਾਂ 

ਰਜਸੜੇ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀ ਂਕਿ ਸਕਦੇ, ਹੈਲਥ ਰਲਂਕ ਨੰੂ 1-844-343-0971 ‘ਤੇ ਫਨੋ ਕਿਨਾਂ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

ਸੈਲਫ-ਰੈਫਰਲ ਦਆੁਰਾ ਯਗੋਤਾ 

ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਰਜਹੜੇ ਉਚੱ-ਖਤਿ ੇਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਿਰਹੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏ ਐਚੱ ਐਸੱ ਅਸੱੈਸਮੈਂਟ ਟਲੂ ਿਾਹੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪੇ ਿੈਫਿ ਕਿਨਾਂ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਾ ਂ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਿੋਗ-ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਜਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤ ੇਦਿੂ-ਦਿੁਾਡੀਆਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਰਨਯੂਟ ਅਤੇ ਮੈਰਟਸ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆ ਂ‘ਚ 

ਿਰਹੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹਨ।  

• ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ ਅਤੇ ਕਾਂਟੀਰਨਊਇਗੰ ਕੇਅਿ ਵਿਕਿ ਅਤ ੇਉਚੱ-ਫਲੈਾਅ ਦੇ ਖਤਿ ੇਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਿ, ਰਜਵੇਂ ਕੁਿੈਕਸ਼ਨਲ 

ਫੈਰਸਰਲਟੀਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ੈਲਟਿ। 

ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤ ੇਦਿੂ-ਦਿੁਾਡੀਆਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਰਨਯੂਟ ਅਤੇ ਮੈਰਟਸ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆ ਂ‘ਚ ਿਰਹ ਿਹ ੇਜਾਂ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹ ੇਰਵਅਕਤੀ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆ ਂ‘ਚ ਟੈਸਟ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਗੇ।  

ਰਵਅਕਤੀ, ਰਜਹੜੇ ਉਚੱ-ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਿੇ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਿਰਹਦੇੰ ਜਾਂ ਠਰਹਿਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਿਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਗੇ। 

ਰੈਨਪਡ ਟੈਸਟ 



Classification: Public 
 

ਸਾਿ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਿੈਰਪਡ ਟੈਸਟ ਸਵ-ੈਿੋਗ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਝਟਪਟ ਉਪਲਬਧ ਅਤ ੇਸੁਖਾਲੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਰਮਲਣੇ ਜਾਿੀ 

ਿਰਹਣਗੇ। ਸਾਿ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬ ੇਭਿ ਰਵਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਿਮੇਸੀਆਂ ਦਆੁਿਾ ਮੁਫਤ ਿੈਰਪਡ ਟੈਸਟ ਰਕੱਟਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ।. 

 

ਸਬਿੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਕੌਰਵਡ-19 ਿੋਗ-ਲੱਛਣ ਅਤ ੇਟਸੈਰਟੰਗ 

• ਏ ਐਚੱ ਐਸੱ ਅਸੱੈਸਮੈਂਟ ਟਲੂ 

 

ਮੀਡੀਆ ਇਿਕੁਆਰੀਆਂ  

Steve Buick  

780-288-1735 

ਸੀਨੀਅਿ ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਿੇਟਿੀ, ਹੈਲਥ 
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