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یننگ ٹیسٹرفتار تیز   اسکر

 اسکول پروگرام
 والدین، طلباء اور اسکول کے عملےکیلئے معلومات

یننگ ٹیسٹرفتار اسکول میں تیز   اسکر

 رہا ہے۔ بڑھ ںیاسکولوں اور عالقوں م ادہیپروگرام ز سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیت

یننگ کرنا بغیر عالمات والے ایسے لوگوں کی جلد  طلباء اور عملےکی اسکر

 سکتا ہے۔ہو  19-شناخت کر سکتا ہے جن کوکوِوڈ

 الؤیالگ تھلگ ہونے اور وائرس کے پھ یاس سے طلباء اور عملےکو جلد ہ

 ۔یمدد ملےگ ںیکوکم کرنے م

یننگ ٹیسٹ رفتار اسکولوں میں صحت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ، تیز  اسکر

 طلباء اور عملےکو محفوظ رکھنےکیلئے ایک اور ٹول ہے۔

شامل  یبھ ہی ںیجائےگا، اس م ایبنا پرک یاسکولوں کا انتخاب متعدد عوامل ک

 ےکیسز کتنے عام ہیں۔ک19-کوِوڈ ںیمکمیونٹی  ایہے کہ اسکول 

 رضامندی

آپ رضامندی کے فارم پر  ہے۔ یاریاختعملے اور طلباء کیلئے  سٹنگیٹ

 حصہ لینےکے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔

اقدامات

 گے۔ ںیبتائ  یںخیتار یک سٹوںیٹ ننگیاسکر رفتار زیاسکول آپ کو ت ںیپروگرام م

ان  ںیاسکول کے اوقات کے دوران اسکول م میٹ کیا یور افرادک شہیصحت کے پ

 ںیہ ںیعالمات نہ یک19-کوِوڈ میںجن  یکرے گ شیپ سٹیٹکیلئے  لوگوں

 جو لوگوہ  ۔ںیہ ںینہمیں رابطے  یبیقرساتھ کے  سیشدہ ک قیتصد کسیاور

وراسکول 
ُ
ان کے ٹیسٹ  ںیرہتے ہ ںیم ہنیقرنط ای ںیالگ تھلگ رہتے ہ سے د

 نہیں ہو سکتے۔

 بیقرجاسکتا ہے،  ایک شیدو بار تک پ ںیاسکول م سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیت
 
 ا

یادہ لوگوں کی شناخت کے امکانات کو بڑھا ے وقفے سےہفتہ ک کیا ۔ یہ ایسے ز

سکتا ہے جنہیں جتنا جلد ممکن ہو سکے خودکو الگ تھلگ رکھنےکی 

  ضرورت ہے۔

یننگ ٹیسرفتار تیز  ٹ کروانااسکر

 (swab)صرف ناک کا ایک جھاڑن ور ناک کے اندر  شہیپ کیصحت کا ا

ڈالےگا۔ اس جھاڑن کی یہ شناخت کرنےکیلئے جانچ پڑتال کی جائےگی کہ کیا 

   تو نہیں ہے۔ 19-فردکو کوِوڈ

سروسز )اے  لتھیعام طور پر البرٹا ہ نجھاڑناک کی  سٹیٹ ننگیاسکر رفتار زیت

 یاستعمال ہونے وال کیلئے سٹیکے ٹ 19-کوِوڈ ںیم نٹریس سٹنگی( ٹسیا چیا

 ہے۔ یکن ہوت شانیآرام دہ اورکم پر ادہیسے عام طور پر ز نجھاڑ

 ںیکالس مارکرنےکے دوران طلباء اور عملے کے ممبران اپنے نتائج کا انتظ

  گے۔ ںیواپس آجائ

نتائج

 منفی نتائج

 ہے۔ ںینہ نوٹیفیکیشن یکوئ یکجےینتمنفی کے  سٹیٹ ننگیاسکر رفتار زیت

ہے  ںینہ 19-وِوڈکوک یکہ کس تاید ںیضمانت نہ اس بات کی کوئی جہینت یمنف

 ہوگا۔ ںیوہ متاثر نہ ںیبعد م ای

 یجسمان  ے:چاہئ کرتے رہناکے تمام اقدامات پر عمل پبلک ہیلتھ کو  کیہر ا

 یرہنا اور باقاعدگمیں  (cohorts)سیکھنےکےگروہوں ، ماسک پہننا، فاصلہ

 وں کو دھونا۔سے ہاتھ

مثبت نتائج

 ںیسے اسکول م قےیمحفوظ طراس وقت تک ، طالب علم کیلئےجےیمثبت نت
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پرستوں سے  ای نیگا جب تک کہ والدتھلگ ہو جائےالگ  بچےکو  اپنےسر

  ا۔جاتلیا  کر ںیرابطہ نہ اسکول سے لیجانے کیلئے 

میں محفوظ ہے تو وہ اسکول  نکلتامثبت رکا نتیجہ ممب کےکسیاگر عملے 

یقے   گھر چلے جائیں۔تک کہ وہ  ہاںی ںیہوجاتے ہتھلگ سے الگ طر

میں مبتال ہونےکی  19-ایک تیز رفتار ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ کسی کےکوِوڈ

یادہ درست  اے ایچ ایس ٹیسٹنگ سائٹتصدیق نہیں کر سکتا۔  پرصرف ایک ز

انفیکشن کی تصدیق کر سکتا  19-کا ٹیسٹ ہی کوِوڈ19-لیبارٹری پر مبنی کوِوڈ

  ہے۔

 ٹیسٹ ںیم جےینتمثبت کے  سٹیٹ ننگیرفتار اسکر زیت کسی کےتاہم،

 رہنےکی ضرورت ہےالگ تھلگ  کیلئے وںدن 10سے  خیتار یکمکمل ہونے

 یںنہ یمنف سٹیٹلیبارٹری سے 19-کی کوِوڈ سیا چیجب تک کہ ان کا اے ا

   ۔تاہو

یننگ ٹیسٹ کے مثبت نتائج کا حامل عملہ اور طلباءکو  تیز رفتار اسکر

www.ahs.ca/covid  ٹیسٹ کیلئے آن الئن اپوائنٹمینٹ بک  19-پرکوِوڈ

  پر ہیلتھ ِلنک کوکال کرنی چاہئے۔ 811کروانی چاہئے یا جلد سے جلد 

یبی رابطے  قر

 جہیکا نت سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیت کےجس ہ رابط یبیقر اکے فردسیا یکس

جب تک کہ اے  ںیضرورت نہ یکرنےکہ نیاس وقت تک قرنط مثبت ہو اسے

   نہ کی ہو۔ قیتصد یکیجےنے اس کے مثبت نت سٹیٹکے  سیا چیا

 کا ِپچھال مثبت ٹیسٹ19-کوِوڈ

کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہو، تو  19-کسی کےکوِوڈ ںیدنوں م 90 اگر پچھلے

کچھ لوگ  چاہئے۔ کروانا ںینہ سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیت ںیاسکول م انہیں

دنوں تک تیز رفتار  90سے صحت یاب ہو چکے ہیں ان کا  19-جوکوِوڈ

ید  یننگ ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ظاہر ہو سکتا ہے، اگرچہ اب وہ مز اسکر

  متعدی نہیں رہے۔

بانی ٹیسٹ مثبت نکال ہے تو  19-دنوں میں اس کا کوِوڈ 90اگر پچھلے  براِہ مہر

یں نہاپنے بچےکو اس پروگرام میں حصہ لینےکیلئے رضامندی فراہم    ۔کر

تیںاور مختلف حال 19-کوِوڈ

 قیتصد یاس بات ک یہ سٹیشدہ ٹ قیسے تصد بیکے ل سیا چیصرف اے ا

 کیا کی شیتشو ہیاور  ںینہ ایہے  19-کوکوِوڈشخص  یکس ایکہ آ ںیکرسکتے ہ

   حالت ہے۔مختلف 

 تیز رفتار ٹیسٹوں کی درستگی

اے ایچ ایس کے  ےکہجتنہیں  ںیدرست نہ ےاتن سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیت

یعےکئےگئے  ہیں۔ہوتے  سٹیشدہ ٹ قیتصد ےک بیلذر

کسی بغیر عالمات والے شخص کیلئے تیز رفتار ٹیسٹ سے غلط مثبت نتیجہ 

کے  سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیتاہم، تحاصل کرنےکے امکانات کم ہوتے ہیں۔ 

 یک قیتصد سے سٹیٹ بیل سیا چیاے ا کسی یبھ یابھ یتمام مثبت نتائج ک

  ہوتی ہے۔ضرورت 

کسی بغیر عالمات والے شخص کے غلط منفی نتیجہ حاصل کرنےکا امکان 

یادہ ہے۔   ںینہ ہیکا مطلب نتیجے یکے منف سٹیٹ ننگیاسکررفتار  زیتز

   ۔اسکتبن  ںینہ یوہ متعد ایہوا ہے  ںیہےکہ فرد متاثر نہ

اضافی سواالت

 ںیپروگرام کے بارے م سٹیٹ ننگیاسکر تیز رفتار ںیاگر آپ کے اس اسکول م

بانی براِہ  ، توںیسواالت ہ   :ںیکر لیم یا مہر

EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca

:کیلئےمعلومات  نیتازہ تر یک19-کوِوڈ

www.alberta.ca/Covid19
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