
 
 

English  Punjabi (Indian script)  / ਪੰਜਾਬੀ 

Assessing long COVID symptoms 

If your healthcare professional thinks you have long COVID, they 

may: 

 take a medical history and ask about whether you have 

had, or think you have had, coronavirus (COVID-19) 

 examine you to find out more about any physical or mental 

health symptoms you have if required 

ਲੰ ਮੇ COVID ਦੇ ਲਛੱਣ ਾਂ ਦ  ਮਲੁ ਾਂਕਣ ਕਰਨ  

ਜੇ ਤੁਹ ਡੇ ਸਿਹਤ ਿ ਭ ਲ ਪੇਸ ਵਰ ਨ   ਲੱਗਦ  ਹੈ ਸਕ ਤੁਹ ਨ   ਲ ਮ  COVID ਹੈ, ਤ ਾਂ ਉਹ ਇਹ 

ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ: 

 ਡ ਕਟਰੀ ਇਸਤਹ ਿ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਬ ਰੇ ਪੱੁਛ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹ ਨ   

ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਿ (COVID-19) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ ਾਂ ਤੁਹ ਨ   ਲਗਦ  ਹੈ ਸਕ ਤੁਹ ਨ   ਹ ੋਚੁੱਕ  

ਹੈ  

 ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

How your symptoms will be assessed 

Your healthcare professional will talk to you about the wide range 

of possible long COVID symptoms, and how they may come and 

ਤੰਹੁ ਡੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦ  ਮਲੁ ਾਂਕਣ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤ  ਜ ਵਗੇ  

ਤੁਹ ਡ  ਸਿਹਤ ਿ ਭ ਲ ਪੇਸੇਵਰ ਲ ਮੇ COVID ਦੇ ਿ ਭ ਵਤ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦੀ ਸਵਸ ਲ ਸਰੇਣੀ ਬ ਰੇ, ਅਤੇ 

ਿਮੇਂ ਦੇ ਨ ਲ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਜ  ਿਕਦੇ ਹਨ, ਬ ਰੇ ਤੁਹ ਡੇ ਨ ਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗ । ਉਹ ਕੁਝ ਜ ਾਂਚ ਾਂ 

ਦ  ਿੁਝ ਅ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ - ਉਦ ਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖ ਨ ਦੀ ਜ ਾਂਚ। 



 
 
 

go over time. They may suggest some tests - for example a blood 

test. 

You'll generally be able to manage most of your symptoms on your 

own but you may need some help from your primary care team. 

Your primary care team could include a: 

 GP 

 nurse 

 pharmacist 

 physiotherapist 

 occupational therapist 

In some cases, you may be referred for more specialist advice. 

You may be referred urgently to hospital if you have any signs that 

could be a life-threatening condition, for example: 

 a low level of oxygen in your blood 

 severe lung disease 

ਤੁਿੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਆਦ ਤਰ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਬ ਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ ੇ

ਪਰ ਤੁਹ ਨ   ਆਪਣੀ ਪਰ ਥਮਿਸਮਕ ਦਖੇਭ ਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹ ਡੀ 

ਪਰ ਥਮਿਸਮਕ ਦੇਖਭ ਲ ਟੀਮ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸ ਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ: 

 GP 

 ਨਰਿ 

 ਫ ਰਮ ਸਿਿਟ 

 ਸਫ਼ਿੀਓਥੈਮਿਰੇਸਪਿਟ 

 ਓਸਕਉਪੇਸਨਲ ਥੈਮਿਰੇਸਪਿਟ 

ਕੁਝ ਮ ਮਸਲਆਾਂ ਸਵੱਚ, ਤੁਹ ਨ   ਵਧੇਰੇ ਮ ਹਰ ਿਲ ਹ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤ  ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹ ਨ   ਕੋਈ ਵੀ ਿ ਕੇਤ ਹੁ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨ   ਖਤਰੇ ਸਵੱਚ ਪ  ਿਕਦ ੇਹਨ, ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਨ   ਤੁਰ ਤ 

ਹਿਪਤ ਲ ਭੇਸਜਆ ਜ  ਿਕਦ  ਹ,ੈ ਉਦ ਹਰਣ ਲਈ: 

 ਤੁਹ ਡੇ ਖ ਨ ਸਵੱਚ ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦ  ਘੱਟ ਹੋਣ  

 ਫੇਫਸੜਆਾਂ ਦੀ ਗ ਭੀਰ ਸਬਮ ਰੀ 



 
 
 

 chest pain  ਛਾਤੀ ਸਵੱਚ ਦਰਦ 

Tests 

Your healthcare professional may carry out some tests to 

investigate your signs and symptoms. This will also help them rule 

out other conditions. As a general rule, the healthcare professional 

who arranges your test will also discuss with you how you'll 

receive your results. 

Tests may include: 

 blood tests 

 an exercise tolerance test suited to your ability (for example 

a 1 minute sit-to-stand test) 

 blood pressure and heart rate 

 pulse oximetry (a sensor is attached to your finger to 

measure oxygen levels) 

 a chest X-ray if you still have breathing difficulties (for 

example a cough or breathlessness) 

ਜੰ ੰਾਂਚ ਾਂ 

ਤੁਹ ਡ  ਸਿਹਤ ਿ ਭ ਲ ਪੇਸੇਵਰ ਤੁਹ ਡੇ ਿ ਕੇਤ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ ਾਂਚ ਾਂ 

ਕਰਵ  ਿਕਦ  ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ ਾਂ ਨ   ਹੋਰ ਿਸਥਮਿਤੀਆਾਂ ਬ ਰੇ ਪਤ  ਲਗ ਉਣ ਸਵੱਚ ਵੀ ਿਹ ਇਤ  

ਕਰੇਗ । ਇੱਕ ਆਮ ਸਨਯਮ ਵਜੋਂ, ਤੁਹ ਡੀ ਜ ਾਂਚ ਦ  ਪਰਬ ਧ ਕਰਨ ਵ ਲ  ਸਿਹਤ ਿ ਭ ਲ ਪੇਸੇਵਰ 

ਤੁਹ ਡੇ ਨ ਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚ  ਕਰੇਗ  ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਵੇਂ ਪਰ ਪਤ ਕਰੋਗ।ੇ 

ਜ ਾਂਚ ਾਂ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸ ਮਲ ਹ ੋਿਕਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

 ਖ ਨ ਦੀਆਾਂ ਜ ਾਂਚ ਾਂ 

 ਤੁਹ ਡੀ ਯੋਗਤ  ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਿਸਹਣਸੀਲਤ  ਜ ਾਂਚ (ਉਦ ਹਰਣ ਵਜੋਂ 1 

ਸਮ ਟ ਦ  ਬੈਠਣ-ਤੋਂ-ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ ਾਂਚ) 

 ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ ਅਤੇ ਸਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 

 ਪਲਿ ਆਕਿੀਮੇਟਰੀ (ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਾਂ ਨ   ਮ ਪਣ ਲਈ ਤੁਹ ਡੀ ਉਂਗਲ ਨ ਲ 

ਲਗ ਇਆ ਜ ਾਂਦ  ਇੱਕ ਿੈਂਿਰ) 



 
 
 

If you have mental health symptoms such as anxiety or 

depression, you may be referred: 

 for psychological therapies 

 to a liaison psychiatry service if you have more complex 

physical and mental health needs 

If your healthcare professional thinks your symptoms are not 

related to coronavirus and may be due to another condition, you 

may be offered other tests. You may also be referred to a 

specialist in that condition. 

 ਜੇ ਤੁਹ ਨ   ਅਜੇ ਵੀ ਿ ਹ ਲੈਣ ਸਵਚੱ ਮੁਸਕਲ ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤ ਾਂ ਛ ਤੀ ਦ  ਐਕਿ-ਰੇ 

(ਉਦ ਹਰਣ ਲਈ ਖ ਘ ਜ ਾਂ ਿ ਹ ਚੜ੍ਨ ) 

ਜੇ ਤੁਹ ਨ   ਮ ਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿ ਬ ਧੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਚ ਤ  ਜ ਾਂ ਉਦ ਿੀ, ਤੁਹ ਨ   ਰੈਫਰ ਕੀਤ  

ਜ  ਿਕਦ  ਹ:ੈ 

 ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਇਲ ਜ ਾਂ ਲਈ 

 ਜੇ ਤੁਹ ਡੀਆਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁ ਝਲਦ ਰ ਿਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮ ਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿ ਬ ਧੀ ਲੋੜ ਾਂ ਹਨ ਤ ਾਂ 

ਤ ਲਮੇਲ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਿੇਵ  ਲਈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਸਿਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਹੋਰ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਸਿਤੀ ਦੇ ਸਕਸੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਵੀ 

ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



 
 
 

After your assessment 

After your assessment, your healthcare professional will discuss 

with you and agree on what support you need and how you can 

get it. To work out what support you need and make a plan with 

you about your recovery, your healthcare professional will talk to 

you about: 

 the overall impact of your symptoms on your life (even if 

each symptom by itself may not feel that bad) 

 how your symptoms may change or come and go 

 how you might need different levels of support at different 

times 

ਤੰਹੁ ਡੇ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 

ਤੁਹ ਡੇ ਮਲੁ ਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ, ਤੁਹ ਡ  ਸਿਹਤ ਿ ਭ ਲ ਪੇਸੇਵਰ ਤੁਹ ਡ ੇਨ ਲ ਚਰਚ  ਕਰੇਗ  ਅਤੇ 

ਿਸਹਮਤ ਹੋਵੇਗ  ਸਕ ਤੁਹ ਨ   ਸਕਿ ਿਹ ਇਤ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿਨ   ਸਕਵੇਂ ਪ  ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਪਤ  ਲਗ ਉਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹ ਨ   ਸਕਿ ਿਹ ਇਤ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹ ਡੀ ਸਰਕਵਰੀ ਬ ਰੇ 

ਤੁਹ ਡੇ ਨ ਲ ਯੋਜਨ  ਬਣ ਉਣ ਲਈ, ਤੁਹ ਡ  ਸਿਹਤ ਿ ਭ ਲ ਪੇਸੇਵਰ ਤੁਹ ਡੇ ਨ ਲ ਇਿ ਬ ਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰੇਗ : 

 ਤੁਹ ਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਤੁਹ ਡੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦ  ਿਮੁੱਚ  ਪਰਭ ਵ (ਭ ਵੇਂ ਹਰੇਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਸਵੱਚ ਬੁਰ  ਮਸਹਿ ਿ ਨ  ਕਰ ਉਂਦ  ਹੋਵੇ) 

 ਤੁਹ ਡੇ ਲੱਛਣ ਸਕਵੇਂ ਬਦਲ ਿਕਦ ੇਹਨ ਜ ਾਂ ਆ ਅਤੇ ਜ  ਿਕਦੇ ਹਨ 

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਸਮਆਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਕਵੇਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹ ੈ

For more information in Punjabi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 

ਪ ਜ ਬੀ ਸਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 'ਤੇ ਜ ਓ 

http://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi
http://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi
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