
 

േകാവിട് - 19 െടസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എങ്ങെന 
ലഭ�മാക്കാം  

േകാവിട് - 19 െടസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ മൂന്നു വഴികൾ ഉണ്ട്  

   

1. വ�ക്തിഗതമാക്കിയ ക�ു. ആർ. േകാഡ് വഴി  

2. ഫല േപാർട്ടൽ വഴി 

3. നിങ്ങള�െട െമാൈബൽ േഫാണിൽ വന്ന എസ്. എം. എസ്. വഴി 

 

നിങ്ങള�െട െടസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, റിസൾട്ട് വരുന്നത് വെര സ�യം ഒറ്റെപ്പടുത്തുക. 

 

• എൻ. എസ്. ഡബ്ള�ൂ. െഹൽത്ത് േവെറ ്രപേതക നിർേദശം തന്നിെല�ങ്കിൽ, േനെര വീട്ടിൽ 
േപായി സ�യം ഒറ്റെപ്പടുത്തുക.  

• അസുഖം ഇെല�ങ്കിൽ തെന്നയും റിസൾട്ട് വരുന്നത് വെര വീട്ടിൽ തെന്ന ഇരിക്കുക. 

• മിക്കവാറും ആള�കൾക്കും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് ്രപതീക്ഷിക്കാം. 

 

ഓപ്ഷൻ 1:  വ�ക്തിഗതമാക്കിയ ക�ു. ആർ. േകാഡ് വഴി  

നിങ്ങൾ െടസ്റ്റ് െചയ്തേപ്പാൾ എെന്തങ്കിലും ലഖുേലഖ അഥവാ �യർ തന്നിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ, 
അതിൽ ഉള്ള ക�ു. ആർ. േകാഡ് നിങ്ങള�െട െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗിച്ച് സ്കാൻ 

െചയ്യ�ക, എന്നിട്ട� െസൻഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. 

 
ക�ു. ആർ. േകാഡിൽ നിങ്ങള�െട വ�ക്തിഗതമായ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ േവെറാരാൾക്ക് 
ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടില�. 

 

ഓപ്ഷൻ 2:  ഫല േപാർട്ടൽ വഴി 

• “ https://my.pathology.health.nsw.gov.au “എന്ന െവബ്ൈസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 
• അവിെട നിങ്ങള�െട െമാൈബൽ നമ്പർ ൈടപ്പ് െചയ്ത േശഷം �� ബട്ടൺ അമർത്തുക. 

്രപേതക ്രശദ്ധയ്ക്ക്: +61 എന്ന േകാഡ് ഓസ്േ്രടലിയ നമ്പറുകൾക്കു ആണ്. നിങ്ങൾ 

ഇന്റർനാഷണൽ േഫാൺ ഉപേയാഗിക്കുവാെണങ്കിൽ, നിങ്ങള�െട രാജ�ത്തിന്െറ േകാഡ് 
മാറ്റി െകാടുക്കുക. 

• നിങ്ങള�െട െമാൈബലിൽ വന്ന േകാഡ്, െവബ്ൈസറ്റിൽ പാസ്സ് േകാഡ് എന്ന സ്ഥലത്തു 
ൈടപ്പ് െചയ്തിട്ട് �� ബട്ടൺ അമർത്തുക. 

 
്രപേതക ്രശദ്ധയ്ക്ക്:  നിങ്ങൾ ആദ�മായി ഓൺൈലൻ േപാർട്ടൽ സന്ദര്ശിക്കുവാെണങ്കിൽ 
കുറച്ച� അധികം വിവരങ്ങൾ ൈടപ്പ് െചേയ്യണ്ടതായി വരും. 

 

•  ‘View Results’ �ിക്ക് െചയ്ത േശഷം താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ൈടപ്പ് 

െചയ്യ�ക. 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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– നിങ്ങള�െട ഒന്നാം േപര് 
– നിങ്ങള�െട കുടുംബേപ്പര് 
– നിങ്ങള�െട ജനനത്തീയതി 
– നിങ്ങള�െട വീടിന്െറ േപാസ്റ്റ് േകാഡ് 

– നിങ്ങള�െട ലിംഗം – ഉദാഹരണത്തിന്, 'സ്്രതീ ' അെല�ങ്കിൽ 'പുരുഷൻ ' അെല�ങ്കിൽ 

'േവെറ '. 

– േശഖരിച്ച ദിവസം - നിങ്ങൾ െടസ്റ്റ് െചയ്ത ദിവസം. 
– നിങ്ങള�െട െമഡി െകയർ കാർഡ് നമ്പർ (ഉെണ്ടങ്കിൽ). അെല�ങ്കിൽ ഒന്നും എഴുതാെത 

വിടുക. 
• ‘Select collection centre’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന �� ബട്ടൺ െഞക്കുക. എന്നിട്ട� നിങ്ങൾ 
േകാവിട് െടസ്റ്റ് െചയ്ത സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങൾ എൻ. എസ്. ഡബ്ള�ൂ. െഹൽത്ത് 

പാേത്താളജിയുെട കീഴിൽ വരുന്ന െസന്ററിൽ അല� െടസ്റ്റ് െചയ്തത് എങ്കിൽ, ഈ 
െവബ്ൈസറ്റിൽ നിങ്ങൾ േപായ �ിനിക്െന ബന്ധെപ്പടാൻ ഉള്ള വിവരം ലഭ�മാണ്.  

• നിങ്ങള�െട റിസൾട്ട് കാണാൻ ‘View Results’ �ിക്ക് െചയ്യ�ക. 

• നിങ്ങള�െട ഒന്നാം േപരും ജനനത്തീയതി ‘DDMMYYYY’ േഫാര്മാറ്റിലും ൈടപ്പ് െചയ്യ�ക. 

ഉദാഹരണത്തിന് 01051971. 
• അേപ്പാൾ നിങ്ങള്ക്ക് േകാവിട് റിസൾട് കാണാനും െഡൗൺേലാഡ് െചയ്യാനും സാധിക്കും. 

 

ഓപ്ഷൻ 3:  നിങ്ങള�െട െമാൈബൽ േഫാണിൽ വന്ന എസ്. എം. എസ്. വഴി 

ഫല േപാർട്ടൽ ്രപാപ�മാകാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് , െമാൈബൽ എസ്. എം. എസ്. വഴി റിസൾട്ട് 
ലഭ�മാണ്. 

• ‘my result’ എന്ന വാക്കു 0480 050 030 എന്ന നമ്പറിൽ എസ്. എം. എസ്. െചയ്യ�ക. 
• നിർേദശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച� താേഴയ് പറയുന്ന കാര�ങ്ങൾ എസ്. എം. എസ് 

െചയ്യ�ക 
o നിങ്ങള�െട കുടുംബേപ്പര് 
o നിങ്ങള�െട ജനനത്തീയതി അക്കങ്ങൾ മാ്രതം ഉപേയാഗിച്ച് - ‘DDMMYYYY’ 

ഉദാഹരണത്തിന് 01012000. 

o നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് േവണ്ടി െറസ്റജിറ്റർ െചയ്യ�ന്ന പക്ഷം, നിങ്ങേളാടു കുട്ടിയുെട 

രക്ഷകർത്താവ് ആയി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആവശ�െപ്പടുേമ്പാൾ 'Yes’ എന്ന് ൈടപ്പ് 
െചയ്യ�ക. 

o നിങ്ങള�െട ലിംഗം – സ്്രതീക്കു  ‘F’ എന്ന് ൈടപ്പ് െചയ്യ�ക അെല�ങ്കിൽ പുരുഷന്  ‘M’ 

എന്ന് ൈടപ്പ് െചയ്യ�ക അെല�ങ്കിൽ േവെറക്കു  ‘O’ എന്ന് ൈടപ്പ് െചയ്യ�ക . 

o നിങ്ങള�െട േപാസ്റ്റ് േകാഡ് (ഉദാഹരണത്തിന് 2114) 

o നിങ്ങൾ േകാവിട്-19 െടസ്റ്റ് െചയ്ത ദിവസം ‘DDMMYYYY’ േഫാര്മാറ്റിലും ൈടപ്പ് 

െചയ്യ�ക. ഉദാഹരണത്തിന്, 01052021 

• നിങ്ങൾ ൈടപ്പ് െചയ്ത വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടി പരിേശാധിച്ച േശഷം െശരിെയങ്കിൽ 'Yes’ 

എന്ന് ൈടപ്പ് െചയ്യ�ക. അെല�ങ്കിൽ എെന്തങ്കിലും െതറ്റ് ഉെണ്ടങ്കിൽ 'No’ എന്ന് ൈടപ്പ് 
െചയ്ത േശഷം ഒന്ന് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് െചയ്യ�ക.  
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• എല�ാം പൂർത്തിയായ േശഷം നിങ്ങള്ക്ക് ‘Your registration has been received’ എന്ന എസ്. 

എം. എസ്. ലഭിക്കും.  
• അതുകഴിഞ്ഞു നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു പാസ്സ് േകാഡ് കൂടി ലഭ�മാകും. അത് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ 

ൈടപ്പ് െചയ്തു െകാടുേക്കണ്ടതാണ്. 
• റിസൾട്ട് െറഡി ആകുേമ്പാൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു എസ്. എം. എസ്. ലഭിക്കും. നിങ്ങേളാടു 

‘Ready’ എന്ന വാക്കും അതിന്െറയ് കൂെട േനരെത്ത ലഭിച്ച പാസ്സ് േകാഡും എസ്. എം. 
എസ്. െചയ്യാൻ ആവശ�െപ്പടും. 

• അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് നിങ്ങള�െട േഫാണിൽ എസ്. എം. എസ്. ആയി 
വരും. 

 

നിങ്ങള്ക്ക് സഹായം ആവശ�ം ഉേണ്ടാ? 

നിങ്ങള്ക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ എെന്തങ്കിലും ബുദ്ധിമുേട്ടാ 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട�ം റിസൾട്ട് 

കിട്ടാെത വരുകയാെണങ്കിേലാ നിങ്ങൾക്കു ഈ https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-

info/covid-19-results-direct െവബ്ൈസറ്റിൽ േനാക്കാവുന്നതാണ്.  

 
എന്െറ േകാവിട്-19 റിസൾട്ട്  േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 

നിങ്ങള�െട േകാവിട്-19 റിസൾട്ട്  േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഈ 

പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഏെതങ്കിലും രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് െമാൈബലിൽ 

െമേസ്സജ് ലഭിക്കും. അത് നിങ്ങേളാടു ഫല േപാർട്ടൽ േപായി റിസൾട്ട് േനാക്കാൻ 
ആവശ�െപ്പടും കൂടാെത സ�യം ഒറ്റെപ്പടുത്താൻ ഉള്ള നിർേദശങ്ങൾ തരും. 
 
േലാക്കൽ പ�ിക് െഹൽത്ത് ടീമിൽ ഉള്ള േജാലിക്കാർ നിങ്ങെള ബന്ധെപ്പടും. 

 
സ�കാര� വിവര സമാഹാര േനാട്ടീസ്: എൻ. എസ്. ഡബ്ള�ൂ. െഹൽത്ത് പാേത്താളജി േകാവിഡ് - 19 റിസൾട്ട് 

േരാഗികെള അറിയിക്കാൻ ആവശ�മായ വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ മിക്കവാറും എൻ. എസ്. 
ഡബ്ള�ൂ. െഹൽത്ത് ആണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സർവീസ് എൻ. എസ്. ഡബ്ള�ൂ. നു േരാഗികെള 
അറിയിക്കുന്നതിന് േവണ്ടി ചില വിവരങ്ങൾ ൈകമാറാറുണ്ട്. വ�ക്തികൾക്ക് ഗവെണ്മന്റ് അവെര പറ്റി 
േശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിയമപരമായി അവകാശം ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 

www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy എന്ന െവബ്ൈസറ്റ് പരിേശാധിക്കുക. വ�ക്തികൾ 
ആവശ�ാനുസരണം ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത പക്ഷം എൻ. എസ്. ഡബ്ള�ൂ. െഹല്ത്തിനു േരാഗികൾക്ക് 
റിസൾട്ട് അറിയിക്കാൻ പറ്റാെത വരും. 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
http://www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy

