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English

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ
ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰੋ

Coronavirus (COVID-19): Get a test if
you do not have symptoms

ਉਹਨ ਾਂ ਲੋ ਕ ਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਨਯਮਤ ਟੈਸਨਟਿੰਗ ਨਿਹਨ ਾਂ ਨਿੰ ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ
(COVID-19) ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ਾਂ ਹਨ ਸਕੌਟਲੈਂ ਡ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Free, fast and regular testing for people who do not have symptoms of
coronavirus (COVID-19) is available to everyone in Scotland.

ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਵ ਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਨਵੱਚੋਂ 1 ਨਵਅਕਤ ਨਿੰ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ਾਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਿ ਣੇ ਬਗੈਰ ਦਸਨਰਆਾਂ ਨਿੰ ਵ ਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Around 1 in 3 people with coronavirus do not show symptoms, so can
spread the virus to others without knowing.

ਨਨਯਮਤ ਟੈਸਨਟਿੰਗ ਅਨਿਹੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨਵੱਚ ਪ ਜ਼ ਨਟਵ ਮ ਮਲੇ ਲੱ ਭਣ ਨਵੱਚ ਸ ਡ ਸਹ ਇਤ
ਕਰਦ ਹੈ ਨਿਨ੍ ਾਂ ਨਿੰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ਾਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਹੜੇ ਅਿੇ ਵ ਸਿੰਕਰਨਮਤ ਹਨ। ਿੇ

Regular testing helps us to find positive cases in people who have no

ਪ ਜ਼ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਵ ਲੇ ਲੋ ਕ ਖੁਦ ਨਿੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਾਂ ਅਸ ਾਂ ਸਿੰਚ ਰ ਦ ਲੜ ਨਿੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ
ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਵ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ ਅ ਨਿੰ ਸ ਮਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹ ਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਾਂ।

symptoms, but who are still infectious. If people who test positive self-

ਨੈਗੇਨਟਵ ਲੇ ਟਰਲ ਫਲੋ ਨਡਵ ਈਸ (LFD) ਟੈਸਟ ਇਸ ਦ ਗਰਿੰਟ ਨਹ ਾਂ ਕਰਦ ਹੈ ਨਕ ਤੁ ਹ ਨਿੰ
ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਨਹ ਾਂ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਨਿੰ ਨਵ ਨਤਮ ਸਰਕ ਰ ਸਲ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ
ਲ ਗ ਪ ਬਿੰਦ ਆਾਂ ਦ ਪ ਲਣ ਕਰਨ ਿ ਰ ਰੱਖਣ ਚ ਹ ਦ ਹੈ।

isolate, we can break chain of transmission and help limit the spread
of coronavirus.
A negative lateral flow device (LFD) test does not guarantee that you
do not have coronavirus. You must continue to follow the latest
government advice and restrictions in place in your area.

ਤੁ ਹਾਨੰ ਕਕਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

What test you’ll be offered
1

The test mainly being used for people without symptoms is an LFD
test.
LFD tests detect proteins in coronavirus. They’re simple and quick to

ਨਬਨ ਾਂ ਲੱ ਛਣ ਾਂ ਵ ਲੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਨਤਆ ਿ ਨਰਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ LFD ਟੈਸਟ
ਹੁਿੰਦ ਹੈ।
ਾਂ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਵੱਚ
LFD ਟੈਸਟ ਕੋਰਨ
ੋ ਵ ਇਰਸ ਨਵੱਚ ਮੌਿਦ ਪਰੋਟ ਨ ਾਂ ਦ ਪਤ ਲੱ ਗ ਉਦ
ਅਸ ਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ ਾਂ ਨਿੰ ਕਈ ਵ ਰ ਰੈਨਪਡ ਟੈਸਟ ਨਕਹ ਿ ਾਂਦ ਹੈ।

use, so are sometimes called rapid tests.

Who can get a rapid LFD test

ਇੱਕ ਰੈਕਪਡ LFD ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Everyone in Scotland can do this type of test twice a week.

ਸਕੌਟਲੈਂ ਡ ਨਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੱਚ ਦੋ ਵ ਰ ਇਸ ਨਕਸਮ ਦ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦ
ਹੈ।

If you have symptoms of coronavirus, do not use a rapid LFD

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਰੈਕਪਡ LFD ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

test. Self-isolate immediately and book a PCR test instead.

Children and young people
You need to be aged 18 or over to collect or order the test kits.
Anyone aged 12 to 17 should ask an adult to collect or order a test kit
for them. They should then self-test and report their result under adult
supervision. We do not recommend regular testing for children who go

ਤੁ ਰੰਤ ਸਵੈ-ਏਕਾੀਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ PCR ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ
ਕਰੋ।

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕ
ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਾਂ ਲੈ ਣ ਿ ਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡ ਉਮਰ 18 ਸ ਲ ਿ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ
ਲ ਜ਼ਮ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 17 ਸ ਲ ਦ ਉਮਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵ ਨਵਅਕਤ ਨਿੰ ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਲੈ ਣ ਿ ਾਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਬ ਲਗ ਨਿੰ ਕਨਹਣ ਚ ਹ ਦ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨਿੰ ਨਫਰ
ਸਵੈ-ਿ ਾਂਚ ਕਰਨ ਚ ਹ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬ ਲਗ ਦ ਨਨਗਰ ਨ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨਤ ਿੇ ਦ ਸਚਨ
ਦੇਣ ਚ ਹ ਦ ਹੈ। ਅਸ ਾਂ ਅਨਿਹੇ ਬੱਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨਨਯਮਤ ਟੈਸਨਟਿੰਗ ਦ ਨਸਫ ਰਸ਼ ਨਹ ਾਂ ਕਰਦੇ
ਹ ਾਂ ਿੋ ਪਰ ਇਮਰ ਸਕਲ ਿ ਾਂਦੇ ਹਨ, ਿ ਾਂ ਿੋ ਪਰ ਇਮਰ ਸਕਲ ਦ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ।

to primary school, or who are younger than primary school age.

You should not use a LFD test if you:


have coronavirus symptoms



are self-isolating

ਤੁ ਹਾਨੰ LFD ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ :


ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ



ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੰ ਸਵੈ=ਏਕ ਾਂਤਵ ਸ ਨਵੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ



ਨਪਛਲੇ 90 ਨਦਨ ਾਂ ਨਵੱਚ ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪ ਜ਼ ਨਟਵ ਆਇਆ ਹੈ



have tested positive for coronavirus in the last 90 days



need to take a test for international travel

If you currently get LFD tests from your nursery or childcare



ਅਿੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰ ਯ ਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਉਣ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾੀਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ, ਸਕਲ, ਕਾਲਜ,
ੀਂ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਅਕਜਹਾ
ਯਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾੀਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਤੋਂ LFD ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਦੇ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

provider, school, college, university or workplace, you should
continue to do so.

How to get a test
Use the guide on NHS inform to find out how to get tested for

ਟੈਸਟ ਕਕਵੇਂ ਕਰਵਾਈਏ
ਕੋਰਨ
ੋ ਵ ਇਰਸ ਦ ਿ ਾਂਚ ਕਰ ਉਣ ਦੇ ਤਰ ਕੇ ਬ ਰੇ ਪਤ ਲਗ ਉਣ ਲਈ NHS inform
ਗ ਈਡ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

coronavirus.
If you cannot place an order online, phone 119.

Order rapid LFD tests to do at home
You can order LFD tests to be sent your home.
Your order will contain one pack of seven LFD tests. It’ll be delivered
to your home in one to two days. You can order one pack per
household per day.
If you’re ordering for another household as well as your own, you
should:


complete a separate order



use their personal details

ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਕਪਡ LFD ਟੈਸਟਾੀਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ
ਤੁ ਸ ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਿਣ ਲਈ LFD ਟੈਸਟ ਾਂ ਦ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹ ਡੇ ਆਰਡਰ ਨਵੱਚ ਸੱਤ LFD ਟੈਸਟ ਾਂ ਦ ਇੱਕ ਪੈਕ ਹੋਵਗ
ੇ । ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਦਨ ਾਂ ਨਵੱਚ
ਤੁ ਹ ਡੇ ਘਰ ਸਪੁਰਦ ਕ ਤ ਿ ਵੇਗ । ਤੁ ਸ ਾਂ ਪਰਤ ਨਦਨ ਪਰਤ ਘਰ ਇੱਕ ਪੈਕ ਆਰਡਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿੇ ਤੁ ਸ ਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨ ਲ ਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਵ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ
ਤੁ ਹ ਨਿੰ :


ਇੱਕ ਵੱਖਰ ਆਰਡਰ ਪਰ ਕਰਨ ਚ ਹ ਦ ਹੈ



ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਨਨੱ ਿ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਚ ਹ ਦ ਹੈ

ਿੇ ਤੁ ਸ ਾਂ ਆਨਲ ਈਨ ਆਰਡਰ ਨਹ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਾਂ 119 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

If you cannot place an order online, phone 119.

Collect rapid LFD tests to do at home
Find your nearest coronavirus test site where LFD tests can be
collected
You can collect packs of LFD test kits to do at home. You can collect

ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਕਪਡ LFD ਟੈਸਟ ਲਓ
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜ ਿੱਥੇ LFD ਟੈਸਟ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਤੁ ਸ ਾਂ ਘਰ ਨਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ LFD ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ ਾਂ ਪਰਤ
ਘਰ ਸੱਤ ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕ, ਿ ਾਂ ਸੱਤ ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਾਂ ਦੇ ਚ ਰ ਪੈਕ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ
ਤੁ ਸ ਾਂ ਕਈ ਲੋ ਕ ਾਂ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

up to two packs of seven test kits per household, or up to four packs of ਤੁ ਸ ਾਂ ਸ਼ ਮ 3.30 ਤੋਂ ਰ ਤ 8 ਵਿੇ ਦੇ ਨਵੱਚਕ ਰ LFD ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁ ਹ ਨਿੰ ਇੱਕ ਮੁਲ ਕ ਤ ਬੁਕ
ੱ ਕਰਨ ਦ ਲੋ ੜ ਨਹ ਾਂ ਹੁਿੰਦ ਹੈ।
seven test kits if you’re collecting for multiple people.
You can collect your packs of LFD test kits between 3.30pm and 8pm.
You do not need to book an appointment.

Collect rapid LFD tests from your nearest
pharmacy

ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਰੈਜਪਡ LFD ਟੈਸਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

Find your nearest participating pharmacy

ਤੁ ਸੀਂ ਪਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ ਸਿੱਤ LFD ਟੈਸਟਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ੇ ਤੁ ਸੀਂ ਜਕਸੇ ਪਜਰਵਾਰ
ਲਈ ਇਕਿੱਜਿਆਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

You can collect one pack of seven LFD tests per person. If

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ

household member.

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁਰਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

You do not need to book an appointment, but you should check

ੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁ ਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਵਿੱਖ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬ ਾਏ PCR ਟੈਸਟ ਬੁਿੱਕ ਕਰੋ।

you’re collecting for a household, you can collect one pack for each

opening times.
ਘਰ ਕਵੱਚ ਰੈਕਪਡ LFD ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਓ

Do not enter a pharmacy if you have coronavirus symptoms. Selfisolate immediately and book a PCR test instead.
Find out how to do a rapid LFD test at home and get advice on your
test result

Take your test on site
You may be able to visit a community asymptomatic test site if they
are available in your area. You can get tested at one of these sites if
you do not have coronavirus symptoms.
Check if there is a community asymptomatic test site in your local

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲਓ
ਤੁ ਸ ਾਂ ਨਕਸੇ ਕਨਮਊਨਨਟ ਅਨਸਿੰਪਟੋਮੈਨਟਕ ਟੈਸਟ ਸ ਈਟ ਨਵੱਚ ਿ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ
ਉਹ ਤੁ ਹ ਡੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿੇ ਤੁ ਹ ਨਿੰ ਕੋਰਨ
ੋ ਵ ਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ਾਂ ਹਨ ਤ ਾਂ
ਤੁ ਸ ਾਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਸ ਈਟ 'ਤੇ ਿ ਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਅਕਸੰਪਟੋਮੈਕਟਕ
ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ

authority

What to expect at community testing sites
Watch this short video to find out what to expect when you attend a
community testing site. Sites may vary slightly by local area.
Watch a video in British Sign Language (BSL), Cantonese, Hindi,
Punjabi, Romanian or Urdu

ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਜਾੀਂਚ ਸਾਈਟਾੀਂ 'ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸ ਾਂ ਨਕਸੇ ਕਨਮਊਨਨਟ ਿ ਾਂਚ ਸ ਈਟ 'ਤੇ ਿ ਾਂਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਕ ਉਮ ਦ ਕ ਤ ਿ ਵੇ ਇਸ ਬ ਰੇ
ਪਤ ਲਗ ਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਵ ਡ ਓ ਵੇਖ।ੋ ਸਥ ਨਕ ਖੇਤਰ ਾਂ ਅਨੁ ਸ ਰ ਸ ਈਟ ਾਂ ਥੋੜ ਆਾਂ
ਵੱਖਰ ਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦ ਆਾਂ ਹਨ।
ਨਬਰਨਟਸ਼ ਸ ਈਨ ਭ ਸ਼ (BSL), ਕੈਂਟੋਨ ਜ਼, ਨਹਿੰਦ , ਪਿੰਿ ਬ , ਰੋਮ ਨ ਆਈ ਿ ਾਂ ਉਰਦ ਨਵੱਚ
ਵ ਡ ਓ ਦੇਖੋ
ਅੰਗਰੇਜੀ ਕਵੱਚ ਵੀਡੀਓ ਟਰਾੀਂਸਕਕਰਪਟ (PDF, 157 KB)

Video transcript in English (PDF, 157 KB)

Further information

ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ (COVID-19): ਆਮ ਸਲ ਹ



Coronavirus (COVID-19): Report your lateral flow device (LFD)



ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ (COVID-19): ਸਿੰਭ ਵ ਲ ਗ ਵ ਲੇ ਘਰ ਾਂ ਲਈ ਮ ਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

test result



ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ (COVID-19): ਘਰ ਨਵੱਚ ਰੈਨਪਡ LFD ਟੈਸਟ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਏ



Coronavirus (COVID-19): General advice



Coronavirus (COVID-19): Guidance for households with
possible infection



Coronavirus (COVID-19): How to do a rapid LFD test at home

For more information about coronavirus (COVID-19) in Punjabi go to
www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi-indianscript/illnesses-and-conditions/coronavirus-covid-19
14 July 2021

ਪੂੰ ਾਬੀ ਜਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi-indianscript/illnesses-and-conditions/coronavirus-covid-19 'ਤੇ ਾਓ।

