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  ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ਹੁਣ ਤੱਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  
ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿੂਲਾਂ ਕਵੱਚ ਿੰਮ 

ਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਪਰਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਉਥੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਿਈ ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇਸੈਿੰਡਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਕਵੱਚ 

ਚਲਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਕਜਆ ਂਦਾ ਇੱਿ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ  ਉਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਡਾਟਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਿ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਵਚਾਰ 
ਕਵਚਾਰ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਿ ਉਹ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਹੱਸਾ ਕਲਆ ਹੈ - ਿੈਂਟਲ ਸਿੂਲ (Cantell School) 

ਦੇ ਹੈਟਟੀਚਰ ਹੈਰੀ ਿੁਟੀ (Harry Kutty)  ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਵੱਚ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਦ ੇਹਨ। 
ਇੱਥੇਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਵੱਚ ਿੈਂਟਲ ਸਿੂਲ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸੁਣ ੋਕਿ 

2,284 2,043   
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ  ਨੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ  1 ਨਮਨੂਾ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ 
ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ 

 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ RT-LAMP ਟੈਸਟ: 

 

ਪਰਵਤਸ਼ਤ 

ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਹੈ 
 

 
10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਦਖਾਇਆ ਹੈ ਵਕ 
ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਿਵਟਵ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ। ਝੂਠੇ ਨੈਗੇਵਟਵ ਨਤੀਜੇ 

(ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਵਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵਵਅਕਤੀ ਵਵੱਚ 

ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹ)ੈ ਲਾਰ ਦੇ LAMP ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਵਰਲੇ ਹੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਘੁੰ ਵਟਆਂ ਦੇ 
ਅੁੰ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 12 ਘੁੰ ਵਟਆਂ 
ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 

 
   

 
ਪੂਰੀ ਟੈਸਵਟੁੰਗ ਵਮਆਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਵੱਚ 

ਹਾਿਰੀ ਦੀ ਦਰ 94% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ਰਹੀ 

 

 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 
ਹਾਿਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 

87% ਹੋ ਗਈ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕਰਹਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੂਲ ਨੇ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰ ਕਲਆ ਹ,ੈ ਸਾਰਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਲਈ 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੰੂ ਇੱਿ ਬਰਤਨ ਕਵੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਜਮਹਾਂ ਿਰਾਉਣ 

ਵਾਸਤੇ ਸਿੂਲ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਦਨ 'ਤੇ 

ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਿਰ ੋਅਸੀਂ ਕਰਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ! 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਿਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੈ ਕਵੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ 'ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਿਾਰੀ' ('more information’) ਭਾਗ 'ਤੇ ਇੱਿ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੂਲ/ਿਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਕਜੱਥੇ ਤਸੁੀਂ 
ਪਰੋਜੈਿਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ 

ਇੱਥੇ ਪਰਯੋਗੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜਹ ੋ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਦਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਖੋੇ ਕਿ ਲਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 

ਇੱਥੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਬੀਬੀਸੀ (BBC) ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇਖੋ 

 

9900%% 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੂਲ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤ ੇਕਸੱਕਖਆ ਲਈ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਟੀਿਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਰੀ 
ਹੈ, ਸਿੂਲਾਂ ਕਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਜੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਕਵੱਚ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੂ ਜਾਂ ਿਾਲਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਸੁਆਗਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਚਮੁਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਸੱਕਖਆ ਸਥਾਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਕਨਯਕਮਤ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੈਕਿ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ 

ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭਕੂਮਿਾ ਕਨਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤ ੇਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੂਲ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰ LAMP ਟੈਸਟ (saliva LAMP test) ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਕਟੰਗ (lateral flow testing) 

ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਕਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਵੈਬ ਲੈਣ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਾਰ ਦ ੇਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਸਰੀਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿੋਈ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਘਰ ਕਵੱਚ 

ਇੱਿ ਬਰਤਨ ਕਵੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਦੰਦ ੇਹਨ ਕਜਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਿੂਲ ਜਾਂ ਿਾਲਜ ਕਵੱਚ ਛੱਕਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਵੱਚ ਭਕੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਕਵੱਚ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਲੜੀ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ੋਸਿੂਲਾਂ ਕਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਜੋ ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਦੇ ਸੁਨੇਕਹਆ ਂ

ਅਤੇ ਟੈਸਕਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਰ ਟੈਸਕਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਿੰਮ ਿਰਨ ਦ ੇਕਪੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਿਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਹਰੋ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਤਹੁਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੂਲ/ਿਾਲਜ ਟੈਸਟ ਲਈ 

ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰਕਪਤ ਲੈਸਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹਨ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਕਵੱਚ ਲਾਰ ਦਾ 
ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਿ ਟੈਸਕਟੰਗ ਕਿੱਟ 

ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜੇ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  24 ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਇੱਿ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਫੋਨ ਿਾਲ ਆਏਗੀ 
ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰਸੇ (NHS 

Test and Trace) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ 

ਨਮੂਨਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਵੱਚ ਕਲਜਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 24-48 ਘੰਕਟਆਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਿਸਟ ਸਨੇੁਹੇ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜ ੇ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਨਮੂਨਾ ਸਿੂਲ/ਿਾਲਜ ਕਵੱਚ 
ਕਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਿ 

ਿਲੈਿਸ਼ਨ ਕਬਨ ਕਵੱਚ ਪਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/01/saliva-test-evaluation.page
https://youtu.be/miT0mlLVZgk
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be

