کوویڈ :19-
آپ کے عالقے میں تشویشناک ویریئنٹ (الگ قسم)

ابھی جانچ کروائیں چاہے آپ
میں عالمات ہوں یا نہ ہوں
کوویڈ 19-میں مبتال  3لوگوں میں سے تقریبا  1میں عالمات نظر نہیں آتی ہیں اور وہ جانے بغیر
وائرس پھیال سکتے ہیں۔
اپنی کمیونٹی کو محفوظ تر رکھنے میں مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں – جانچ کروائیں۔

سرج ( اضافی ) جانچ کیا ہے؟
یہ اضافی جانچ ہے ایک عالقے میں جہاں وائرس کی شرح بلند ہے ،بشمول ان لوگوں کی جانچ کہ
جن میں عالمات نہیں ہیں۔
اضافی جانچ سے یہ نگرانی کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ وائرس کیسے پھیل رہا ہے۔
یہ کسی عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئے  ،وائرس کی اعلی شرح رکھنے والے افراد کو جانچ
مراکز تک سفر کیے بغیر  ،جانچ کرانا آسان بناتا ہے۔

مجھے کیا کرنا چاہیے؟
•اس پوسٹ کارڈ کے دوسری طرف سے کسی بھی تین مقامات سے پی سی آر ٹیسٹ کٹس
حاصل کریں  -اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے کافی کٹس اٹھائیں ۔
•جلد از جلد گھر پرجانچ کریں؟
•اپنی مکمل شدہ جانچوں کو اسی جگہ پر لوٹائیں جہاں سے آپ نے ان کو حاصل کیا تھا
اور بس یہی ! ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ وہ پروسیسنگ کے لئے لیبارٹریوں پر بھیجے گئے ہیں۔
آپ کو اپنی جانچ کا نتیجہ ای میل یا ٹیکسٹ کے ذریعہ  48گھنٹوں میں ملنا چاہئے۔

ٹیسٹ کٹس حاصل اور واپس کریں:

•THE LODGE CORPORATION PARK

•REVIDGE FOLD UNITED REFORMED CHURCH
SHEAR BROW BB1 8DS

WEST PARK ROAD BB2 6DG

•CAR PARK ON CHARLOTTE STREET/
RANDAL STREET BB1 7EG

•CORPORATION PARK MAIN ENTRANCE
PRESTON NEW ROAD BB2 6AH

•BANGOR STREET COMMUNITY CENTRE
NORWICH STREET BB1 6NZ

سوموار سے جمعہ صبح  8بجے سے شام  6.30بجے تک اور ہفتہ اور اتوارصبح  10بجے شام  4بجے تک

جانچ کروا کر ہماری مدد کرنے کا بہت شکریہ
مزید جانچ سے ہمیں کورونا وائرس کے اس نئے ویرینٹ ( الگ قسم) کے بارے میں مزید معلومات
حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے ڈارون کے ساتھ بلیک برن کے اضافی اقدامات سے بچنے
میں بھی مدد ملے گی جیسے مقامی الک ڈاؤن  ،جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا ہے۔

اگر آپ کی جانچ مثبت آتی ہے تو کیا کریں
اگر آپ  ،یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی مثبت نتیجہ ملتا ہے تو  ،آپ کو  10دن کے لئے
خود کو تنہا رکھنا ہوگا۔
ہر اس شخص کے لئے مدد دستیاب ہے جس کو خود کو تنہا کرنا پڑے  ،بشمول مالی تعاون اگر آپ
گھر سے کام نہیں کرسکتے ہیں۔
مزید جانیے www.blackburn.gov.uk/coronavirus/support-residents

ویکسینیشن کے نئے مقامات کھل رہے ہیں
مالحضہ کریں  bit.ly/pennine-vacتمام تفصیالت کے لیے اور اپنی مالقات کا وقت بک
کروانے کے لیے .اگر آپ ہوں:
 389سال کی عمر اور اس سے زیادہ
9صحت کی بنیادی حاالت کے ساتھ 18سال کی عمر اور اس سے زیادہ ہے
9عمر  18سال اور اس سے زیادہ اور صحت سے متعلق بنیادی حاالت کے حامل کسی کے
ساتھ رہنا  ،نگہداشت کرنا یا کام کرنا
9صحت اور سوشل کیر کا عملہ
9کوئی بھی نگہداشت کرنے والے  -بغیر معاوضہ والے یا معاوضہ لینے والے ۔ (آپ سے ثبوت
طلب نہیں کیا جائے گا کیونکہ بغیر معاوضہ والے نگہداشت کار اہل ہیں۔)

