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ਉਦੇ!
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਪੋਗਰਾਮ (UCTP) ਦਾ ਉਦੇ! ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਿਵ% ਚ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਲ%ਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼$ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤ2 ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ,
ਇਕ$ਤ ਿਨਵਾਸ ਿਵ% ਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਿਵ% ਚ ਵਾਇਰਸ ਪਸਾਰਣ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕ% ਟਣਾ ਹੈ। UCTP ਦਾ ਉਦੇ! ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ
ਸੇਵਾਵ$ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
UCTP ਿਵ% ਚ ਿਹ% ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸਵੈਇ%ਛੁਕ ਹੈ। ਕੁ% ਝ ਲੋ ਕ$ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜ$ਚ ਲਈ ਢੁ% ਕਵ8
ਨਹ9 ਹਨ, ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਿਬਨ$ ਲ%ਛਣ$ ਦੇ ਇ% ਕ-ਵਾਰ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੈਸਟ
ਮੁਫਤ ਿਵ% ਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਲੋ ਕ$ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲ%ਛਣ$ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼$ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਅਣਜਾਣ ਸੰ ਕਰਮਣ ਸਰੋਤ$ ਵਾਲੇ ਕੇਸ$ ਿਵ% ਚ ਮਹ$ਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵ8 ਪੁ!ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ$ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ
ਵ% ਖ ਵ% ਖ ਖੇਤਰ$ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦਰਸਾ<ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵ% ਚ ਲੁਕੀ ਜ$ ਲ%ਛਣਾ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਸ ਪਸਾਰਣ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ
ਿਚੰ ਤਾਜਨਕ ਹੈ । ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਇਰਸ ਪਸਾਰਣ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕ% ਟਣ ਲਈ
ਬਹੁ-ਪ% ਖੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਮਹ% ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚ2 ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਗਰਾਮ
ਿਵ% ਚ ਿਹ% ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇ% ਕ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਸ9 ਆਮ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ !ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$, ਅਤੇ ਹ$ਗ ਕ$ਗ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਉਹਨ$ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹ$ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਿਰਕ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ?ਬਰ$ ਅਤੇ ਦੋਸਤ$, ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸਮਰਿਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰ$
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋ ਕ$ ਲਈ, UCTP ਿਵ% ਚ ਿਹ% ਸਾ ਲਵੇਗਾ ।
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ਟੀਚੇ
• ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਦੇ ਯੋਗ !ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜ$ ਜਨਮ ਪਮਾਣ ਪ% ਤਰ ਰ% ਖਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕ (ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਵੈਇ%ਛੁਕ ਅਧਾਰ ਤੇ UCTP ਿਵ% ਚ ਭਾਗ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ ।
• 6 ਸਾਲ ਤ2 ਘ% ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬ% ਚੇ ਅਤੇ ਿਜਨB$ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਜ$
ਨ%ਕ ਦੇ ਆਪੇ!ਨ ਹੋਏ ਹਨ, UCTP ਿਵ% ਚ ਿਹ% ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਯੋਗ
ਨਹ ਹਨ ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

• ਇ% ਕ-ਵਾਰ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ
• ਸਵੈ-ਇ% ਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
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ਤਾਰੀਖ

• 1 ਸਤੰ ਬਰ ਤ2 ਸ% ਤ ਿਦਨ$ ਲਈ। ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵ% ਧ ਤ2 ਵ% ਧ ਸ% ਤ ਿਦਨ$ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ
ਯੋਗ।

ਸਥਾਨ

• ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਿਜ਼ਿਲBਆਂ ਿਵ% ਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸ?ਟਰ (CTC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• CTC ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ2 !ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁ% ਲBੇ ਰਿਹਣਗੇ (ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇ% ਕ
ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਬਰੇਕ ਨਾਲ)।

• CTC ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਿਚਤ ਉਪਾਵ$ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ$ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਡੀਕ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵ8 ਰ% ਖਣਗੇ।
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ਿਹ% ਸਾ ਿਕਵ8 ਲੈ ਣਾ ਹੈ
• ਭੀੜ ਦੇ ਇਕ% ਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਵਾਇਂਟਮ?ਟ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•ਅਪਵਾਇਂਟਮ?ਟ ਲੈ ਣ ਸਮ8 ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪ% ਤਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
ਨੰਬਰ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ CTC, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮ8 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਮੂਨI ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਵਧੀ

• ਨਮੂਨI ਨ%ਕ ਅਤੇ ਗਲ਼ੇ ਿਵ% ਚ2 ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਇਕ% ਠI
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਭਾਗੀਦਾਰ$ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਨJਗਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ ਿਵ% ਚ

ਪੌਜ਼ਿਟਵ ਆ<ਦੇ ਹਨ ਉਨB$ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ% ਲ2 ਇ% ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ% ਚ ਇਕ$ਤਵਾਸ ਅਤੇ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ%ਲ ਆਵੇਗੀ।
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ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰ%ਿਖਆ

• UCTP ਿਸਰਫ ਕੋਿਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ$ਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਿਵ% ਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਹ$ਗ ਕ$ਗ ਿਵ% ਚ ਰ% ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ2 ਬਾਅਦ
ਇ% ਕ ਮਹੀਨI ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਨ!ਟ ਕਰ ਿਦ% ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•ਭਾਗੀਦਾਰ$ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਐਨਿਕਪਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸ?ਟਰ ਦੇ ਸਰਵਰ$ ਿਵ% ਚ
ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਿਸਰਫ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ$ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੇ
ਉਦੇ! ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਗੁਪਤਤਾ) ਆਰਡੀਨMਸ (ਕੈਪ. 486) ਅਨੁਸਾਰ
ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਨਤੀਜੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਇ% ਕ
ਮਹੀਨI ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਨ!ਟ ਕਰ ਿਦ% ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

(ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਥਾਨ)
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