
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Punjabi 

 ਅੰਤਿਰਮ COVID-19 ਸਵ-ੈਟੈਸਿਟੰਗ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

 5 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼  

• 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

COVID-19 ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਿਟੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ ਟਸੈਿਟੰਗ ਕਈ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ: 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਲੱਛਣ ਹੋਣ ’ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਰੁੱ ਖ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਿਵਚਲੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜਸਨੰੂ COVID-19 ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥ ੇਿਦੱਤ ੇਗਏ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇCOVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ), 
ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮੇਤ।  

• ਤੁਸ� ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਭਾਵ� ਤਹੁਾਡ ੇਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਤ� ਜ�ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਸ� ਸੈਲਫ਼-ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਿਕੱਟ ਨਾਲ ਜ� ਸੈਲਫ਼-ਟੈਸਟ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਹੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਨੰੂ "ਘਰੇਲ ੂਟੈਸਟ", "ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ", ਜ� "ਿਸੱਧਾ-ਕਾ�ਟਰ-ਤ�-ਿਮਲਣ-ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ" 
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਿਕੱਟ� ਅਤ ੇਸਵੈ-ਟੈਸਟ� ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮ� COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਿਕ ਕੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ COVID-19 
ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸਵੈ-ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਿਕੱਟ� ਅਤੇ ਸਵੈ-ਟਸੈਟ ਜ� ਤ� ਿਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜ� ਿਰਟੇਲ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਜ� ਤ� ਤਜਵੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਿਸੱਧਾ ਕਾ�ਟਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ (ਿਬਨ� ਿਕਸੇ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਦ)ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨ�ਜੀ ਬੀਮਾ, ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ�ਤੀ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 8 ਸਵੈ-ਟਸੈਟ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ 
ਭਰ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਵੀ Department of Health (DOH, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ Say Yes! COVID Test (ਸੇ ਯੇਸ! ਕਿੋਵਡ ਟੈਸਟ) ਰਾਹ� ਮੁਫ਼ਤ 
COVID-19 ਟੈਸਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਪਿਰਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਦ ੋਆਰਡਰ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਡਰ� ਨੰੂ Home (ਹੋਮ) - Say Yes! To Covid Test (sayyescovidhometest.org) 
(ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਜ� DOH COVID-19 ਹੌਟਲਾਈਨ 1-800-525-0127 ਰਾਹ� ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਟਸੈਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਰਡਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� 2-4 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ� ਦ ੇਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਰਾਜ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮ�, US Food and Drug Administration (FDA, ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦਵਾਈ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਨ�  2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਘਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ� ਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਲਿਹਦਗੀ, ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਟਸੈਟ� ਦ ੇਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਖੁਦ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ। 

ਿਕ�ਿਕ FDA ਨ�  2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ, K-12 ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਨੰੂ 
ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੂਟ ਪ�ਾਪਤ Medical Test Site (MTS, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ) ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickPunjabi-Indian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/
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'ਤ ੇਘਰੇਲ ੂਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। K-12 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦਖੇਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿੈਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵ-ੈਜ�ਚ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਟਸੈਟ ਜੋ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਕਰਦ ੇਹੋ, 
ਿਜਸਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਜ� ਇਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ ਦਆੁਰਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੰੂ ਨਹ� ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡ ੇਟੈਸਟ 
ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਨਿਤਿਜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦ ੇਸਥਾਨ, ਕੰਮ ਜ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਵੈ-
ਟੈਸਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਸਕੂਲ ਆਿਦ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਣਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ। 

 Say Yes! COVID Test Digital Assistant (ਿਡਜੀਟਲ ਅਿਸਸਟ�ਟ) (ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ (ਨ� ਗੇਿਟਵ 
ਅਤੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਦੋਵ�) ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸ� Say Yes! 
COVID Test ਪ�ਗੋਰਾਮ ਤ� ਆਪਣੇ ਟਸੈਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵੈ-ਟੈਸਟ� ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ ੈ

ਜੇ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ DOH ਜੇ COVID-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਕਰੀਏ (ਵਾਧੂ 
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਵਸਤਿਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ੋਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਲਿਹਦਗੀ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰ ੇਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹ ੈਤ� ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦ ੇਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ� ਦ ੇ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤ� WA DOH ਹਟੌਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-525-
0127 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

COVID-19 ਉਪਚਾਰ� (ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਵਧਰੇ ੇਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ �ਚ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜੰਨ� � ਲੋਕ� ਦ ੇਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰ ੇਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ (50 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ, ਿਜੰਨ� � ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਲੋਕ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਨਹ� ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ 
ਜ� ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵ� ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਪ�ਤੀਰਧੋਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇCOVID-19 ਉਪਚਾਰ� Pre-exposure prophylaxis (PrEP, ਪ�ੀ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ�ੋਫਾਈਲੈਕਿਸਸ),  
ਮੋਨ� ਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਜ� ਓਰਲ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ: 
ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦ ੇਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹ,ੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇCOVID-19 ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਲੈੀਹੈਲਥ (ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ) 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ COVID-19 ਉਪਚਾਰ� ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ�ਦਾਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DOH ਵੈ�ਬਪੇਜ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਿਹਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ, ਿਨ�ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਿਕੱਟ�, ਜ� ਹਰੋ ਲੋੜ� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਤ� ਆਪਣੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� WA DOH ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-525-0127 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ Care Connect ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜ� ਆਪਣੇ 
Care Connect (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਿਹਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦਰੇੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ।ੋ  

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ� ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜੇ ਤੁਸ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇCOVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ), ਭੇਜੋ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 24-
ਘੰਟ ੇਦੀ ਿਮਆਦ ਦਰੌਾਨ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 15 ਸੰਚਤ ਿਮੰਟ� ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 6 ਫੱੁਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸ� 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਹ ੇਹੋ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੀਮਤ ਸਥਾਨ, ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਜ� �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ� 
ਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰਨਾ, ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਹੋਰਨ� ਨੰੂ ਲਾਗ-ਗ�ਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਤ� 6 ਫੱੁਟ (2 ਮੀਟਰ) ਤ� ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਹੋਣ। ਤੁਸ� ਕੋਈ 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedPunjabi-Indian.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-daee-ilaaja
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
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ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 48 ਘੰਟ ੇ(ਜ� 2 ਿਦਨ) ਤ� ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡ ੇਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਵਕਸਤ ਹਣੋ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਿਦਨ� ਲਈ COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦ ੇਪਰ COVID-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਤ� 48 ਘੰਟ ੇ(ਜ� 2 ਿਦਨ) 
ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਿਦਨ� ਲਈ COVID-19 ਫੈਲਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 10 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਿਜਵ� 
ਿਕ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਜ� ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਬਮਾਰ ਜ� ਇਮਯੂਨ� -ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇ
ਅੰਤ ਤੱਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� WA Notify (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ) (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਨਾਲ COVID-19 ਲਈ 
ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� WA Notify ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਐਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕ ੇਤਹੁਾਡ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 
ਆਏ ਹੋਰ ਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨੰੂ ਗੰੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤ� 
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜਦ� ਤੁਸ� WA Notify ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਨ�ਜੀ ਜ� ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਜ� ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਡੋ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ: 

1. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ (Android ਜ� iPhone) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ,ੇ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ ੋਜ� ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਡੋ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ (ਿਸਰਫ਼ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ):  

 

2. ਆਪਣੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ੋਿਜਸ ਿਵੱਚ WA Notify ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਮਤੀ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ।ੋ 

3. “Continue (ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ)” ਨੰੂ ਚੁਣੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ� WA Notify ਿਵੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਜ ਦ ੇCOVID-19 ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1-800-525-0127 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਿਫਰ # ਦਬਾਓ, ਅਤ ੇਹੌਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� WA Notify ਦ ੇਵਰਤ�ਕਾਰ ਹੋ। ਹਟੌਲਾਈਨ ਦਾ 
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਿਲੰਕ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੁ� WA Notify ਦ ੇਹੋਰ ਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਨਾਲ COVID-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦੇ ਹੋ” (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ) ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਿਕ WANotify.org (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ, 'ਤ ੇਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� WA Notify ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਜੋੜਨਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ� WANotify.org (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ ੈ 

ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ SARS-CoV-2, ਵਾਇਰਸ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਸਮ� ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਖੋਿਜਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਸੀ।  

ਸੀਰੀਅਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਉਦ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰ ੇਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਰ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ। ਵਧੇਰ ੇਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸ� 
COVID-19 ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੈ-ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਿਕੱਟ� ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਾਲ 
ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹੁਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਸੀਰੀਅਲ 
ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਟੈਸਟ� ਨੰੂ 3 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦ ੇ

https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/wa-notify-aikasapaoojara-sauucanaavaan-samaarataphaoona-aipa
https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/wa-notify-aikasapaoojara-sauucanaavaan-samaarataphaoona-aipa
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/wa-notify-aikasapaoojara-sauucanaavaan-samaarataphaoona-aipa
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/wa-notify-aikasapaoojara-sauucanaavaan-samaarataphaoona-aipa
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ਹਨ, ਿਜੱਥ ੇਟੈਸਟ� ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 24 ਘੰਟ ੇਅਤੇ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਜ� ਸੀਰੀਅਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ 
ਹਨ, ਤ� ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨ� ਗੇਿਟਵ COVID-19 ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਈ ਵਾਰ "ਗਲਤ ਨ� ਗੇਿਟਵ" ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ SARS-CoV-2 
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਿਗਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦ ੇਸਵੈਬ ਦੇ ਸ�ਪਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇ
ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ� COVID-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ �ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਅਿਜਹ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਣੋਾ ਿਜੱਥ ੇCOVID-19 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪੱਧਰ (ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ) ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੇਕਰ ਤੁਸ� COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ): 

• ਜੇ ਸੁ਼ਰੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ, ਹਰ 24-
48 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� COVID-19 ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਤ� ਪਿਹਲੇ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ 
24-48 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਐਟਂੀਜਨ ਟਸੈਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਹ,ੈ ਪਰ COVID-19 ਲਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� 
ਦੂਜੇ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ 24-48 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚਕਾਰ, ਕੁੱ ਲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3 ਟਸੈਟ� ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ 
ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਰੋਤ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੋਤ� ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤਹੁਾਡ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਲੋਕ� ਲਈ ਖਤਰ ੇਦ ੇਪੱਧਰ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹ।ੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤ ੇਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇੱਕ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦ ੇਮੋਲੀਿਕਊਲਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜ� 
ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DOH ਲੱਛਣ ਹੋਣ ’ਤ ੇਗੈਰ-ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨ� ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁੱ ਖ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਦੇਖ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ COVID-19 ਹ ੈਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੇਕਰ 

ਤੁਸ� ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇCOVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ), ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਅਵੈਧ ਹ ੈਜ� ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹ ੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੁੰ ਦ ੇਜ� ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਜ� ਨ� ਗੇਿਟਵ 
ਹਨ। ਅਵੈਧ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਕਾਰਨ� ਕਰਕ ੇਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤੁਹਾਡ ੇਸ�ਪਲ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਸਵੈ-ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਟੈਸਟ ਿਕੱਟ ਿਵੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹਵੇੋ। ਅਵੈਧ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ 'ਤ ੇਿਡਸਪਲੇ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਨਤੀਜਾ ਜ� ਇੱਕ ਟਸੈਟ ਤਰੁੱ ਟੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਟੈਸਟ ਨ�  ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵ� ਟੈਸਟ ਿਕੱਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਤ� ਿਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਿਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਤ� ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ  

ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਗਵਰਨਰ Inslee ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵ� ਚਾਇਨੀਜ਼ (ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ), ਕੋਰੀਅਨ, ਰਸੂੀ, 
ਸਪੈਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ - ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦ ੇਿਸਖਰ 'ਤ ੇਿਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ� ਚੁਣੋ), ਲੱਛਣ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ – ਚਾਇਨੀਜ਼ (ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ), 
ਕੋਰੀਅਨ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ), ਇਹ ਿਕਵ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ – ਚਾਇਨੀਜ਼ (ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ), ਕੋਰੀਅਨ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ), ਿਕਵ� ਅਤੇ 
ਕਦ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ), ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ� ਨੰੂ ਿਕੱਥ ੇਲੱਭਣਾ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਬਾਰ ੇਅੱਪ-ਟ-ੂਡਟੇ ਰਹ।ੋ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦਖੇ।ੋ 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਜ� ਕੌਮੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨ� ਨੰੂ COVID-19 ਦ ੇਵਧੇਰ ੇਜ਼ੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਡਟੇਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਿਕ ਰੰਗ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇCOVID-19 ਦਆੁਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਢ�ਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦ ੇਪ�ਭਾਵ� ਦ ੇਕਾਰਨ 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickPunjabi-Indian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickPunjabi-Indian.pdf
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-lai-taaisatainga
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-lai-taaisatainga
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-lai-taaisatainga
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-taikaa
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦ ੇਘੱਟ ਮੌਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰਗੇੀ 
(ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)। ਅਫਵਾਹ� ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸ�ਝੀ ਕਰ।ੋ 

• WA State Department of Health ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ (COVID-19) (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) 
• ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਿਜਲ�ਾ ਲੱਭੋ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕ�ਦਰ) ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)  (ਵਾਧੂ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ – ਚਾਇਨੀਜ਼ (ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ), ਕੋਰੀਆਈ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ) 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੀ COVID-19 ਸੂਚਨਾ ਹੌਟਲਾਈਨ 1-800-525-0127 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ�: 

• ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ ਦ ੇ10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
• ਮੰਗਲਵਾਰ ਤ� ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ  
• ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ  

ਦ-ੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਲਈ, # ਨੰੂ ਦਬਾਓ, ਜਦ� ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤ� ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਟੈਸਿਟੰਗ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਬਿਹਰ ੇਗਾਹਕ ਜ� ਿਜਨ� � ਗਾਹਕ� ਨੰੂ �ਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 (Washington Relay) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਜ� civil.rights@doh.wa.gov 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ 

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/pa/emergencies/kaoovaida-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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