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ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ: ਕੋਵਿਡ-19  ਆਮ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ 
ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੀ ਸੀ ਨਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹ  ਆਮ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ

 

1. ਜੇ ਮੈਂ ਹ ਣੇ ਹ ਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਈ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਕੋਨਵਡ-19 ਵੈਕਸੀ ਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰ   ਹੀ ਂਬਣਦੀਆਂ  ਪਰ, ਕ ਝ ਸਬੂਤ ਸਾਮਹਣ ੇਆ ਰਹੇ ਹ  ਨਕ ਕੋਨਵਡ-19 

ਵੈਕਸੀ ਾਂ   ਕਸਾ -ਰਨਹਤ ਕਾਰ ਾਂ ਕਰਕੇ (ਨਜਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ  ਹੀ)ਂ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰ   ਤੀਜੇ ਦਾ 

ਕਾਰ  ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹ  ਇਹ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਵੈਕਸੀ  ਕਾਰ  ਨਲਿੰਫ  ੋਡਜ਼ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧ ਜਾਣ, ਅਤ ੇ

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਉੁੱਪਰ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਕਾਰ  ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਹਾ ੀਕਾਰਕ  ਹੀ ਂਹੈ  ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਡੈਟਾ ਦੇ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੂਤ `ਤ ੇਨ ਗ੍ਰਾ ੀ ਰੁੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ  ਅਸੀ ਂਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾ  ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ 

ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ  ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨ ਿੰ ਗ੍ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀ ਂ

ਇਹ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤ ਸੀ ਂਬ ਨਕਿੰਗ੍ ਕਰੋ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਂਵੈਕਸੀ ੇਸ਼  ਦੀ ਤ ਹਾਡੀ 

ਨਹਸਟਰੀ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗ੍ੇ   

 

2. ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਕੀ ਸਵਿਤੀ ਹੈ? 

ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੀ ਸੀ ਨਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹ  
 

3.  ਮੇਰੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟ ਦਰੌਾਨ ਮੈਨ ੰ  ਸ ਰੁੱਵਿਅਤ ਰੁੱਿਣ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ?  

 ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਬਰੈੁੱਸਟ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾ  ਕਰ  

ਵਾਨਲਆਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱਨਖਆ  ੂਿੰ  ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚ ਬੁੱਧ ਹੈ  ਅਸੀ ਂਕਈ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਹ  ਨਜਹੜੇ੍ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ ਰੁੱਨਖਅਤ 

ਜਾਂਚ ਕਰ  ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ : 

 ਬਰੈੁੱਸਟ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗ੍ੀ  

 ਆਪਣੀ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰ ੇਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ , ਨਜਵੇਂ 

ਨਕ ਆਪਣੀ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹ ਤ ਪਨਹਲਾਂ  ਹੀ ਂਆਉਣਾ  ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਇਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ 

ਫਾਸਲੇ  ੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਗ੍ਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ  

 ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲੇ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ  ਲਈ, ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਉਡੀਕ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 

ਬਦਲਣਗ੍ ੇਅਤੇ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ੍  

 ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾ  ਅਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕਮਨਰਆਂ  ੂਿੰ  ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਾਈਡਲਾਈ ਾਂ ਮ ਤਾਬਕ 

ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੈ ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ  

 ਉਡੀਕ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ (ਵੇਨਟਿੰਗ੍ ਰਮੂ) ਨਵਚ ਤ ਹਾਡੇ ਸਮੇਂ  ੂਿੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕਰ  ਲਈ ਅਤੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ 

ਫੈਲਣ  ੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ  ਲਈ, ਪੇਪਰਾਂ ਉੁੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ  ੂਿੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ 

ਨਗ੍ਆ ਹੈ  

 ਤ ਹਾਡੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਾਂ ਦੀ ਰੁੱਨਖਆ ਕਰ  ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨ ੁੱ ਜੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾ  (ਪੀ 

ਪੀ ਈ) ਪਾਵੇਗ੍ਾ  

 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਟਾਫ  ੂਿੰ  ਇਹ ਨਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ 

'ਤੇ  ਾ ਆਉਣ  
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 ਹੈਂਡ ਸੈ ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼  ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗੇ੍  

 ਨਬ ਾਂ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ "ਆ ਜਾਣ"  ੂਿੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾ   ਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ  

 

4. ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ੍ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟਕੈਨੌਲੋਵਜਸਟ ਨ ੰ  ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਰੌਾਨ ਮੇਰ ੇਨੇੜ ੇਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗ੍ੀ? 

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ  ਲਈ ਟੈਕ ੌਲੋਨਜਸਟ  ੂਿੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਇਕ ਖਾਸ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀ  ਉੁੱਪਰ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ  ਸਭ ਤੋਂ 

ਨਬਹਤਰ ਨਚੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤ,ੇ ਤ ਹਾ ੂਿੰ  ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਵਚ ਰੁੱਖਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ  ਲਈ ਟੈਕ ੌਲੋਨਜਸਟ  ੂਿੰ  ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਤ ਹਾਡੇ  ੇੜੇ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਵਗੇ੍ੀ  ਤ ਹਾਡੀ ਸ ਰੁੱਨਖਆ  ੂਿੰ  ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕ ੌਲੋਨਜਸਟਾਂ  ੇ ਪੀ ਪੀ ਈ 

ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ  

 

5. ਆਪਣੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗ੍ੀ? 

ਆਪਣੀ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ  ਤ ਹਾਡੀ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਾਂ ਦੀ ਰੁੱਨਖਆ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨ ੁੱ ਜੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾ  (ਪੀ ਪੀ ਈ) ਪਾਵੇਗ੍ਾ  

 

6. ਸਕਰੀਵਨੰਗ੍ ਮਮੈੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ-ਵਲਸਟਾਾਂ ਹਨ? ਜਾਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 

ਪਿੇਗ੍ੀ? 

ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ-ਨਲਸਟਾਂ ਆਮ  ਾਲੋਂ  ਨਜ਼ਆਦਾ ਲਿੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ  ਨਕਉਨਂਕ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਸੈਂਟਰਾਂ  ੇ ਪਨਹਲਾਂ 

ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹ  

ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਘਿੰਟੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਹ ਪਨਹਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ  ੂਿੰ  

ਸ ਰੁੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇ ਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂਤ ਹਾਡਾ ਧਿੰ ਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  

ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗ੍ੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਟੈੁੱਸਟ ਹੈ ਨਜ ਹਾਂ ਨਵਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ  ਹੀ ਂਹ  ਇਹ 

ਬਹ ਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੀ ਛਾਤੀ (ਛਾਤੀਆਂ) ਨਵਚ ਕੋਈ  ਵੀਆਂਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਫੌਰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

 ਾਲ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰ ੀ ਹੈ  

 

7. ਜੇ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਿਤਰ ੇਹਨ? 

ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ  ਜਾਂਚ ਲਈ  ੇਮ  ਾਲ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤ ਹਾ ੂਿੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਚੁੱਠੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤ ਹਾਡੇ ਖਤਰ ੇ ੂਿੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕਰ  

ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਨਫਰ ਵੀ, ਉ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਜ਼ ਨਵਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰ , ਨਜ ਹਾਂ ਨਵਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 

ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ  ਹੀ ਂਹ ਿੰਦੀਆਂ, ਬਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਿੰਭੀਰ   ਕਸਾ  ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵ ਾ  ਹੀ ਂਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਰੀ 

ਨਸਰਫ ਕ ਝ ਕ  ਮਹੀਨ ਆਂ ਦੀ ਹੈ  ਹੋਰ ਦੇਰੀ  ਾਲ ਖਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਪਰ ਅਸੀ ਂਹਰ ਇਕ  ੂਿੰ  ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਨਵਚਾਰ ਕਰ  ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਦਿੰਦੇ ਹਾਂ  

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੀ ਛਾਤੀ (ਛਾਤੀਆਂ) ਨਵਚ ਕੋਈ  ਵੀਆਂਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫੌਰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਉ  

 

8. ਕੀ ਮੋਬਾਇਲ (ਚਲਦਾ ਵਫਰਦਾ) ਯ ਵਨਟ ਮਰੇ ੇਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ?  

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲੀਨ ਕ ਲੋਕੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਉ ਨਕ ਮੋਬਾਇਲ ਯੂਨ ਟ ਤ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕ ੇਨਵਚ ਕਦੋਂ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ  

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱਨਖਆ ਅਤ ੇਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ ਰੁੱਨਖਆ  ੂਿੰ  ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯੂਨ ਟ ਇਕ 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮ ਤਾਬਕ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਹ  ਨਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਨਵਡ-19 ਲੁੱਗ੍ਣ ਦੇ ਖਤਰ ੇ ੂਿੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ  
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ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ ਰੁੱਨਖਅਤ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਨਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਾ ਲਾਗੂ੍ ਹ : 

 ਮੋਬਾਇਲ ਯੂਨ ਟਾਂ ਦੀ  ੇਮ  ਾਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਸੈ ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ  

 ਮੋਬਾਇਲ ਗ੍ੁੱਡੀ ਨਵਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਨਸਰਫ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਨਗ੍ਆ ਨਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ  

 ਨਬ ਾਂ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ "ਆ ਜਾਣ"  ੂਿੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾ   ਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬ ੁੱਕ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-663-9203   ੂਿੰ  ਫੋ  ਕਰੋ   

 ਤ ਹਾਡੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਾਂ ਦੀ ਰੁੱਨਖਆ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨ ੁੱ ਜੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾ  (ਪੀ ਪੀ ਈ) 

ਪਾਵੇਗ੍ਾ  

 ਹੈਂਡ ਸੈ ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗੇ੍  

 

9. ਸਕਰੀਵਨੰਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਚੈੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ?  

ਹਾਂ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਬਰੈੁੱਸਟ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 

ਦੀਆਂ ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ  ਬਹ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਵਚ, ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵਲੋਂ  ਕਈ ਸਵਾਲ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣਗ੍ੇ  

 

10. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਕਦੋਂ ਵਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੁੱਿ ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਤ ਹਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ  ਤੀਜੇ ਤਕਰੀਬ  ਨਤਿੰ  ਹਫਨਤਆਂ ਨਵਚ ਨਮਲਣਗ੍ੇ  ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ  ਤੀਜਾ ਅਸਾਧਾਰ  (ਅਬ ੌਰਮਲ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਪੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ  ਾਲ ਰੋਗ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ  ਨਸੁੱਧਾ ਸਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗ੍ਾ  

 

11. ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਪੈਰਿੀ ਲਈ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰੇੀ ਹੋਿੇਗ੍ੀ? 

ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ  ਤੀਜਾ ਅਸਾਧਾਰ  ਆਇਆ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਬਰੈੁੱਸਟ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਗ੍ਾਂਹ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਤ ਹਾ ੂਿੰ  ਰੋਗ੍ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗ੍ਾ  ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਨਵਚ ਰੋਗ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ  

ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤ ਹਾ ੂਿੰ  ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗ੍ਾ  

 

12. ਮੇਰ ੇਵਿਚ ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਵਦਿਾਈ ਵਦਦੰੀਆਾਂ ਹਨ? ਮਨੈ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗ੍ੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਟੈੁੱਸਟ ਹੈ ਨਜ ਹਾਂ ਨਵਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨ ਸ਼ਾ ੀਆਂ  ਹੀ ਂਹ  ਇਹ 

ਬਹ ਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੀ ਛਾਤੀ (ਛਾਤੀਆਂ) ਨਵਚ ਕੋਈ  ਵੀਆਂਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਫੌਰ  ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ 

ਕੇਅਰ ਪਰੋਵਾਈਡਰ  ਾਲ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰ ੀ ਹੈ  

 

13. ਮੈਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਰੋਿਾਈਡਰ ਹਾਾਂ  ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਬਰੈੁੱਸਟ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ੍ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ, ਗ੍ਾਈਡਲਾਈ ਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਾਂ ਨਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ  ਹੀ ਂਹੋਈ  


