
 پی سی آر ٹیسٹ 
نرس کی جانب سی کی جانے والی

 پی سی آر ٹیسٹ
خود، اپنے آپ کی جانے والی

جلدی سالماتی ائبوٹ آئی ڈی نؤ 
)Abbott ID NOW(

جلدی اینٹی جن ائبوٹ بائنکس نؤ 
)Abbott BinaxNOW(

یہ ایک تشخیصی جانچ ہے۔ یہ دکھاتی ہے یہ کس قسم کی جانچ ہے؟
کہ آیا آپ میں کوروناوائرس کا انفیکشن 

فعال تو نہیں ہے۔ 

یہ ایک تشخیصی جانچ ہے۔ یہ دکھاتی ہے 
کہ آیا آپ میں کوروناوائرس کا انفیکشن 

فعال تو نہیں ہے۔ 

Abbott ID NOW تیز رفتاری سے 
کی جانے والی ایک سالماتی جانچ ہے جو 

مریض کی دیکھ بھال کی جگہ )پوائنٹ آف 
کیئر( پر ہی کی جاتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے 
کہ آیا آپ میں کوروناوائرس کا انفیکشن 

فعال تو نہیں ہے۔

اگر آپ  Test & Trace سے جلدی 
جانچ کرواتے ہیں، تو ہم پی سی آر*  جانچ   

 بھی کریں گے۔

Abbott BinaxNOW جلدی سے 
کی جانے والی اینٹی جن جانچ ہے۔ یہ 

دکھاتی ہے کہ آیا آپ میں کورونا وائرس 
کا انفیکشن فعال تو نہیں ہے۔ 

اگر آپ  Test & Trace سے جلدی 
جانچ کرواتے ہیں، تو ہم پی سی آر *  جانچ  

 بھی کریں گے۔

ایک نرس لیں گی۔ایک نرس لیں گی۔آپ خود لیں گے/گی۔آپ یا ایک نرس لیں گے/گی۔نمونہ کون لیتا ہے؟

عام طور پر 15  سے  30  منٹوں کے اندر۔ عام طور پر 15  سے  30  منٹوں کے اندر۔ عام طور پر  2  دنوں کے اندر۔ عام طور پر  2  دنوں کے اندر۔مجھے اپنے نتائج کب ملیں گے؟

 مجھے اپنے نتائج 
کیسے ملیں گے؟ 

نتائج  MyChart کے ذریعے فراہم کئے 
 MyChart جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس
 نہیں ہے تو آپ کو ٹیلیفون کال کی جائے 

گی یا پھر ای میل موصول ہو گا۔ 

نتائج آپ کے ای میل کے پتہ پر بھیجے 
جائیں گے۔

آپ جائے جانچ پر ہی انتظار کریں گے/
گی اور طبی عملے کا ایک رکن آپ کو 
 MyChart نتائج فراہم کرے گا۔ نتائج

  کے ذریعے بھی دستیاب ہیں۔

آپ جائے جانچ پر ہی انتظار کریں گے/
گی اور طبی عملے کا ایک رکن آپ کو 
 MyChart  نتائج فراہم کرے گا۔ نتائج

کے ذریعے بھی دستیاب ہیں۔

H+H کی جائے جانچ پر جلدی کی جانے والی دستیاب 
جانچوں کی اقسام

مندرجہ ذیل جانچوں کی اقسام میں سے تمام یا چند کو جانچوں کے جائے جانچ پیش کر سکتے ہیں: 

تمام جانچیں ناک کے بھاہا )سواب( سے کیں جاتیں ہیں، جس میں ایک سرے پر روئی لگی ہوتی ہے یا فوم لگا ہوتا ہے جس کو آپ کی ناک کے اندر گھسایا جاتا ہے۔ 
اگر آپ نے بیمہ کروا رکھا ہے توبراِہ مہربانی اپنے بیمے کا کارڈ اپنے ساتھ الئیں۔ اگرآپ کے پاس بیمہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنی جانچ کروا سکتے ہیں۔ 

آپ کو جانچ کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس بیمہ ہے تو ہم آپ کی بیمہ کمپنی کو بل بھیجیں گے، لیکن جانچ آپ کے لیے بال خرچ ہو گی۔ 

آپ سے آپ کی اس ملک میں موجودگی کی کیفیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
تمام جانچیں صرف جائے جانچ پر بہ ذاِت خود آنے پر کی جاتیں ہیں؛ جائے جانچ پر آنے کے لیے مالقات کی وقت متعین نہیں کی جاتی ہے۔

 * کثیر ترکیبہ خامرے کا سلسلہ وار رِد عمل )پالیمریز سلسلہ وار رِد عمل( 
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