
 
 

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 

If you need it, please ask about extra support during your 

assessment. For example having extra time for your 

appointment or having an interpreter. Your healthcare 

professional may ask to include your family or carers in 

discussions. They'll agree this with you. 

ਲੰਮੇ COVID ਦੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦ  ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਕਰਨ  

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸਾਵਰ ਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੰਮਾ COVID ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ 

ਇਹ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਨ: 

 ਡਾਿਟਰੀ ਇਸਤਹਾਿ ਲੈ ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰ ੇਪੁੱਛ ਿਿਦੇ ਹਨ ਸਿ ਿੀ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (COVID-19) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਿ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋ ਚੁੱਿਾ ਹੈ  

 ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਰੀਰਿ ਜਾਾਂ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਿੋਈ ਵੀ 

ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਨ 

ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਪੁੁੱਛੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਾਂ ਿੋਈ 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਕਰਆਾਂ 

ਕਵੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੇ। ਉਹ ਅਸਜਹਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਰਨਗੇ । 
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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 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 

ਤੁਹ ਡੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦ  ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਲੰਮੇ COVID ਦੇ ਿੰਭਾਵਤ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸਵਸਾਲ ਸਰੇਣੀ 

ਬਾਰ,ੇ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਿਿਦ ੇਹਨ, ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਿਰੇਗਾ। ਉਹ ਿੁਝ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦ ੇਿਿਦ ੇਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ। 

ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਰਾਥਸਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਿੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 

ਿਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਥਸਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਿਦ ੇਹਨ: 

 GP 

 ਨਰਿ 

 ਫਾਰਮਾਸਿਿਟ 

 ਸਫ਼ਿੀਓਥੈਰੇਸਪਿਟ 

 ਓਸਿਉਪੇਸਨਲ ਥੈਰੇਸਪਿਟ 

ਿੁਝ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਸਵੱਚ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਰ ਿਲਾਹ ਲਈ ਰੈਫਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। 
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In some cases, you may be referred for more specialist 

advice. 

If you have a severe mental health condition or your 

healthcare professional is concerned that you're at risk of 

serious self-harm or suicide, you'll be referred urgently for 

assessment by a mental health professional. 

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 

 chest pain 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਗੂੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨ ੂੰ  

ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਕਚੂੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਜਾਾਂ ਆਤਮ-ਹੁੱਕਤਆ ਦੇ 

ਜੋਖਮ ਕਵੁੱਚ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫ਼ੌਰਨ ਕਿਸੇ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਲਈ 

ਰੈਫ਼ਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੋਈ ਵੀ ਿੰਿੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਖਤਰ ੇਸਵੱਚ ਪਾ ਿਿਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਤੁਰੰਤ ਹਿਪਤਾਲ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਖ ਨ ਸਵੱਚ ਆਿਿੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ 

 ਫੇਫਸੜਆਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ 

 ਛਾਤੀ ਸਵੱਚ ਦਰਦ 

Tests 

Your healthcare professional may carry out some tests to 

investigate your signs and symptoms. This will also help 

ਜ ਾਂਚ ਾਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੰਿੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ 

ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਿਰਵਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਿਸਥਤੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਵੱਚ ਵੀ 
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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) 

 lying and standing 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) 

If you have mental health symptoms such as anxiety or 

depression, you may be referred: 

 for psychological therapies 

ਿਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ। ਇੱਿ ਆਮ ਸਨਯਮ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ 

ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗਾ ਸਿ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਵੇਂ 

ਪਰਾਪਤ ਿਰੋਗ।ੇ 

ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਿਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

 ਖ ਨ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ 

 ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਅਨੁਿ ਲ ਇੱਿ ਿਿਰਤ ਿਸਹਣਸੀਲਤਾ ਜਾਾਂਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 

1 ਸਮੰਟ ਦਾ ਬੈਠਣ-ਤੋਂ-ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਾਂਚ) 

 ਲੇਟਣ ਅਤੇ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ ਅਤੇ ਸਦਲ ਦੀ ਧੜਿਣ 

 ਪਲਿ ਆਿਿੀਮੇਟਰੀ (ਆਿਿੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਾਂਗਲ 

ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਇੱਿ ਿੈਂਿਰ) 

 ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਜ ੇਵੀ ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸਿਲਾਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ 

ਐਿਿ-ਰੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਿਾਹ ਚੜ੍ਨਾ) 

ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਿਬੰੰਧੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਸਚੰਤਾ ਜਾਾਂ ਉਦਾਿੀ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰੈਫਰ 

ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ: 
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 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. 

 ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਿ ਇਲਾਜਾਾਂ ਲਈ 

 ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਵਧੇਰ ੇਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਰੀਰਿ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਾਂ 

ਹਨ ਤਾਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਿੇਵਾ ਲਈ 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸਵੇਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਨਾਲ 

ਿੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਸਿਿੇ ਹੋਰ ਿਸਥਤੀ ਦ ੇਿਾਰਨ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ ਜਾਾਂਚਾਾਂ 

ਲਈ ਸਿਹਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਿਿੇ ਮਾਹਰ ਿੋਲ ਵੀ ਭੇਸਜਆ ਜਾ 

ਿਿਦਾ 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 

 how your symptoms may change or come and go 

ਤੁਹ ਡੇ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਿਸਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਿਿ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿਨ ੰ  ਸਿਵੇਂ ਪਾ 

ਿਿਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਿਿ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਰਿਵਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਿਰੇਗਾ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਿਮੁੱਚਾ ਪਰਭਾਵ  
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 how you might need different levels of support at 

different times 

 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸਿਵੇਂ ਬਦਲ ਿਿਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਆ ਅਤ ੇਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਿਸਮਆਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਵੇਂ ਪੈ 

ਿਿਦੀ ਹੈ 

For more information in Punjabi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 'ਤੇ ਜਾਓ 
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