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ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ 

ਸਕੂਲ ਿਰੋਗਰਾਮ  
ਮਾਪਿਆਂ, ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ 

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿਾ ਹੋਰ ਿਧੇਰ ੇਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਖੇਤਰਾਂ 

ਤੱਕ ਪਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿੀ 

ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ  ਾਲ ਝਟਿਟ ਉ ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਿਛਾਣ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਪਜਿੰ ੍ਾਂ 

 ੂਿੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ-ਲੱਛਣ  ਹੀ,ਂ ਿਰ ਕੌਪਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਂ

ਇਸ  ਾਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਿਣੇ ਆਿ ਲਈ ਜਲਿੀ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗ ੇਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ  ਿੰ  ੂਘਟਾਉਣ 'ਚ 

ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈਲਥ 

ਉਿਾਿਾਂ ਿੇ  ਾਲ  ਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਿਧੀਕ ਉਿਾਅ ਹ , ਤਾਂ ਜੋ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਪਜਿੰ ੍ਾਂ 

‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸ ੇਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਪਮਊਪ ਟੀ ‘ਚ  ਕੌਪਿਡ-19 ਿੇ 

ਮਾਮਲੇ ਪਕਿੰ  ੇਕੁ ਿਰਚਲਤ ਹ । 

ਸਪਹਮਤੀ 

ਟੈਸਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ਹ । ਤੁਸੀ ਂ 
ਸਪਹਮਤੀ ਿੇ ਫਾਰਮ ਉਿਰ ਆਿਣਾ ਫੈਸਲਾ ਿੱਸ ਸਕਿੇ  ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 

ਿਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ  ਹੀ।ਂ 

ਕਿਮ 

ਿਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾ ਿੰ  ੂਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿੀਆਂ 

ਤਰੀਕਾਂ ਿੱਸਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਿਰੋਫੈਸ਼ ਲਾਂ ਿੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਮੇਂ 

ਿੌਰਾ  ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉ ੍ਾਂ ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ 

ਪਜਿੰ ੍ਾਂ  ਿੰ  ੂਕੌਪਿਡ-19 ਿੇ ਕੋਈ ਰੋਗ-ਲੱਛਣ  ਹੀ ਂ ਹ  ਅਤੇ ਪਜਹੜੇ ਰੋਗ 

ਿੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕ ੇਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ  ਾਲ ਪ ਕਟ ਸਿੰਿਰਕ 'ਚ  ਹੀ ਂ ਹ । 

ਉਹ ਲੋਕ ਪਜਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ 

ਕੁਆਰਟੀ  'ਚ ਹ , ਟੈਸਟ  ਹੀ ਂਕਰਿਾ  ਸਕਿੇ।  

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਤਕਰੀਬ  ਇਕ ਹਫਤੇ ਿੀ ਪਿੱਥ ‘ਤੇ ਪਕਸੇ 

ਸਕੂਲ ‘ਚ ਿੋ ਿਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹ । ਇਸ  ਾਲ ਉ ੍ਾਂ 

alberta.ca/returntoschool 

©2021 Government of Alberta | Published April 2021

ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਿਛਾਣ ਕਰ  ਿੇ ਮੌਕੇ ਿਧ ਸਕਿੇ ਹ , ਪਜਿੰ ੍ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਜਿੰ ੀ 

ਜਲਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ  ਿੀ  ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।  

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ

ਇਕ ਹੈਲਥ ਿਰੋਫੈਸ਼ ਲ  ੱਕ ਿੇ ਪਬਲਕੁਲ ਅਿੰਿਰ ਇਕ  ੇਜ਼ਲ ਸਿਾਬ 

(ਤੂਿੰਬਾ) ਿਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਾਬ ਪਫਰ ਇਹ ਿਛਾਣ ਕਰ  ਲਈ ਟੈਸਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਪਿਅਕਤੀ  ੂਿੰ  ਕੌਪਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ 

ਜਾਂ  ਹੀ ਂ। 

ਰੈਪਿਡ ਸਕੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਿਾ ਸਿਾਬ ਆਮ ਕਰਕੇ ਿਧੇਰੇ 

ਸੁਖਾਲਾ ਅਤ ੇਘੱਟ ਜਲਣ ਿਾਲਾ ਹੁਿੰਿਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤ  ਉਸ ਸਿਾਬ ਿੇ 

ਪਜਹੜਾ ਕੌਪਿਡ-19 ਿੇ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ (AHS) ਿੇ 

ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।  

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ  ਤੀਪਜ਼ਆਂ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰ  ਤੱਕ 

ਕਲਾਸ 'ਚ ਿਾਿਸ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹ । 

 ਤੀਜ਼ੇ 

ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜ਼ੇ 

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿੇ  ੈਗੇਪਟਿ  ਤੀਪਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚ ਾਂ 

ਨਹੀ ੀਂ ਪਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।  

 ੈਗੇਪਟਿ  ਤੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗਰਿੰਟੀ  ਹੀ ਂਕਰਿਾ ਪਕ ਉਸ ਪਿਅਕਤੀ  ੂਿੰ  

ਕੌਪਿਡ-19  ਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਬਾਿ 'ਚ ਇਿੰ ਫੈਕਸ਼   ਹੀ ਂਹੋਿੇਗੀ । 

ਹਰੇਕ ਪਿਅਕਤੀ  ੂਿੰ  ਜ ਤਕ ਪਸਹਤ ਉਿਾਿਾਂ: ਸਰੀਰਕ ਿਰੂੀ, ਮਾਸਕ 

ਿਾਉਣਾ, ਇਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਿ 'ਚ ਪਿਚਰ ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਿਾ ਹੱਥ ਧੋਂਿੇ 

ਰਪਹਣਾ, ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਤੀਜ਼ੇ 

ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ  ਤੀਜ਼ੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉ ਾਂ ਪਚਰ 

ਸੁਰੱਪਖਆ ਸਪਹਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਿੇ ਮਾਪਿਆਂ, 

ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤਾਂ  ੂਿੰ  ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ  ੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਿਾਸਤ ੇਸਿੰਿਰਕ  ਹੀ ਂਕਰ 

ਪਲਆ ਜਾਂਿਾ। 
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ਜੇਕਰ ਪਕਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ  ਿੰ ੂ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਟੈਸਟ  ਤੀਜ਼ਾ ਿਰਾਿਤ ਹਿੰਿੁਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉ ਾਂ ਪਚਰ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸਪਹਤ ਪਿਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਗੇ 

ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚਲੇ  ਹੀ ਂਜਾਂਿੇ।  

ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ  ਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਿੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ੀਂਕਰ ਸਕਿਾ ਪਕ ਉਸ 

ਪਿਅਕਤੀ  ਿੰ  ੂਕੌਪਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਿਲ ਪਕਸ ੇਏ ਐਚੱ ਐਸੱ 

ਟੈਸਪਟਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ  ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਲੈਬ-ਆਧਾਪਰਤ ਕੌਪਿਡ-19 ਿਾ 

ਿਧੇਰੇ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕੌਪਿਡ-19 ਇਿੰ ਫੈਕਸ਼  ਿੇ ਹੋਣ ਿੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰ 

ਸਕਿਾ ਹੈ।  

ਐਿਰ, ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ  ਤੀਜੇ ਿਾਲੇ ਪਿਅਤਕੀ 

 ਿੰ ੂ, ਪਜਸ ਪਿ  ਉ ੍ਾਂ ਿਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰਕੇ 

10 ਪਿ ਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ  ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਏ 

ਐਚੱ ਐਸੱ ਲੈਬ 'ਚ ਉ ੍ਾਂ ਿਾ ਕੌਪਿਡ-19 ਟੈਸਟ  ੈਗੇਪਟਿ  ਹੀ ਂਆ 

ਜਾਂਿਾ।  

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ  ਤੀਪਜਆਂ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੰ  ੂਕੌਪਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਜਿੰ ੀ ਜਲਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋ 

ਸਕੇ, ਆਿਣੀ ਐਿੁਆਇਿੰਟਮੈਂਟ  www.ahs.ca/covid  ‘ਤੇ 

ਆ ਲਾਈ  ਜਾਂ 811 'ਤੇ Health Link  ਿੰ  ੂਫੋ  ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ੀ 

ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

ਪ ਕਟ ਸਿੰਿਰਕ 

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿਾ  ਤੀਜਾ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਆ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 

ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਪ ਕਟ ਸਿੰਿਰਕ 'ਚ ਰਪਹਿੰਿੇ ਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ  ਿੰ ੂ ਉਿੋਂ ਤੱਕ 

ਕੁਆਰ ਟੀ  ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ  ਹੀ ਂਜਿੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਿੇ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ  ਟੈਸਟ ਿੀ 

ਏ ਐਚੱ ਐਸੱ ਿੇ ਟੈਸਟ ਿਆੁਰਾ ਿੁਸ਼ਟੀ  ਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਿੀ।  

ਿਪਹਲਾਂ ਿਾ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਟੈਸਟ 

ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 90 ਪਿ ਾਂ  'ਚ ਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ ਿਾ ਟੈਸਟ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ ੍ਾਂ  ਿੰ  ੂਸਕੂਲ 'ਚ ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ੀਂ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਅਕਤੀ ਪਜਹੜੇ ਕੌਪਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ 

ਹੋ ਚੁੱਕ ੇਹ , ਉ ੍ਾਂ ਿਾ ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿਾ  ਤੀਜਾ 90 ਪਿ ਾਂ 

ਤੱਕ ਿੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਆ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਪਕ ਉ ੍ਾਂ  ਿੰ ੂ ਹਣੁ 

ਇਿੰ ਫੈਕਸ਼   ਾ ਿੀ ਹੋਿ।ੇ  

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਿਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 

ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀਤ ੇ90 ਪਿ ਾਂ 'ਚ 

ਕੌਪਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ 'ਚ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹ । 

ਕੌਪਿਡ-19 ਅਤੇ ਿੇਰੀਐਟਂ (ਹੋਰ ਰਿੂ) 

ਕੇਿਲ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਲੈਬ ‘ਚ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ 

ਹੀ ਿੱਕ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੱਸ ਸਕਿਾ ਹੈ ਪਕ ਪਿਅਕਤੀ  ਿੰ  ੂਕੌਪਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ  ਹੀ ਂਅਤੇ 

ਕੀ ਇਹ ਪਚਿੰਤਾਜ ਕ ਿੇਰੀਐਟਂ ਹੈ।  

ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਿਾ ਸਹੀਿਣ 
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ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਉ ੇ ਸਹੀ  ਹੀ ਂਪਜਿੰ ੇ ਏ ਐਚੱ ਐਸੱ ਰਾਹੀ ਂਲੈਬ 

ਤੋਂ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਟੈਸਟ। 

ਕੋਈ ਪਿਅਕਤੀ ਪਜਸ ੂਿੰ  ਰੋਗ-ਲੱਛਣ  ਹੀ ਂਹ , ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਸਿੇ 

ਗਲਤ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ ਟੈਸਟ  ਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣ ਿੀ ਸਿੰਭਾਿ ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਿਰ, 

ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿੇ ਸਾਰੇ ਿਾਜ਼ੇਪਟਿ  ਤੀਪਜਆਂ ਿੀ ਪਫਰ ਿੀ ਏ 

ਐਚੱ ਐਸੱ ਲੈਬ-ਟੈਸਟ ਰਾਹੀ ਂਿੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।  

ਰੋਗ-ਲੱਛਣ  ਾ ਿਰਸਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ ਿਾ ਗਲਤ  ੈਗੇਪਟਿ 

 ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣ ਿੀ ਸਿੰਭਾਿ ਾਂ ਪਜ਼ਆਿਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ 

‘ਚ  ੈਗੇਪਟਿ  ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣ ਿਾ ਇਹ ਮਲਤਬ  ਹੀ ਂਪਕ ਪਿਅਕਤੀ  ੂਿੰ  

ਇਿੰ ਫੈਕਸ਼   ਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਿੰ ਫੈਕਸ਼  ਲਗਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ  ਹੀ ਂਹੋ 

ਸਕਿਾ।  

ਿਧੀਕ ਸਿਾਲ 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਪ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰ:ੋ 

EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca.   

ਕੌਪਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ: 
www.alberta.ca/Covid19  

http://www.ahs.ca/covid
mailto:EDC.schoolrapidtesting@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx

