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COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਗਾਈਡ�ਸ 

12 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ  

• ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਰੈਸਪੀਰੇਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

• ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਰਕੋਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕ�ਦਰ) ਦੀਆਂ 

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

• ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਕਦ� ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ  

• CDC COVID-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਕਦ� ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ 

ਸੁਝਾਅ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਿਹਨਦੇ ਹ ੋ(ਦਜੇੂ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਫਲਟਿਰੰਗ ਮਾਸਕ ਿਜਵ� ਿਕ N95), ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਜੇੂ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਨ� ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰੂ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ 

ਅੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਰਿਹਣ ਨਾਲ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-

ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ 'ਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਫਿਟੰਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਵ�ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਕਝੁ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, ਨ� ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਫਾਰ 

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡਂ ਹੈਲਥ) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਵੱਲ� ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ (ਿਜਵ� ਿਕ N95), ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸੈਪੀਰੇਟਰ (ਿਜਵ� ਿਕ KN95 ਅਤੇ KF94) ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਫੇਸ ਮਾਸਕ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਹ"ੈ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ), ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ NIOSH ਵੱਲ� ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ ਲਈ ਿਫੱਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 

ਿਵਕਲਪ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਲਈ ਿਫੱਟ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹ।ੈ ਿਫੱਟ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਬਾਰੇ Washington State Department of Labor and Industries (L&I, ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ 

ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼) ਦੇ ਵੈ�ਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। 

ਿਵਿਭੰਨ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਰੈਸਪੀਰੇਟਰ� ਅਤੇ ਿਫੱਟ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

ਦੇਖੋ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। ਇਸ ਵੈ�ਬਪੇਜ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਰੈਸਪੀਰਟੇਰ 

ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕਣ� ਨੰੂ ਿਫਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਫੱਿਟੰਗ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ 

ਲੋਕ ਜੋ ਿਵਕਾਸ, ਿਵਵਹਾਰਕ, ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵ� ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰੇਪ ਵਾਲੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਡੇ ਕ�ਪ, ਅਤੇ K-12 ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ  ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ , ਚੰਗੀ ਤਰ�� 

ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਾਸਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  Washington State Department of Health (WA 

DOH, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) K-12 Schools (K-12 ਸਕੂਲ), Child Care (ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ), Early Learning (ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਸਖਲਾਈ), 

Youth Development (ਯੁਵਾ ਿਵਕਾਸ), ਅਤੇ Day Camp (ਡੇ ਕ�ਪ) ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਮਾਸਕ ਗਾਈਡ�ਸ ਦਖੇੋ। ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ, CDC ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖੋ। DOH, ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Pujabi.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Pujabi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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ਿਕ ਐਕਸਹੇਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਜ� ਸੁਰਾਖ� ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ, ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਬੈਨਡਾਨਾ, ਜ� ਗੇਟਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

L&I (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਵੱਚ) ਵੱਲ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਿਹਦਾਇਤ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ ਐਕਸਹਲੇੇਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ� ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਬਾਰ ੇDOH ਦਾ ਵੈ�ਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ)।  

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਮਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ, ਦੋਵ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ 

ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰੇ, ਬਾਲਗ ਜੇਲ��, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕੈਦਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਰੌਾਨ। 

 

ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ Department of Health ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਿਸਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਸੇ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਝੁ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਵੈਕਸੀਨ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ: 

• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰ ੇ  

• ਅਿਜਹੀ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਬਾਲਗ ਕੈਦਖਾਨ�  ਅਤ ੇਜੇਲ��, ਿਜੱਥੇ CDC COVID-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਸਪਿੈਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) 

ਦਰਿਮਆਨ�  ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ 

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦ ਹਨ; ਇਹਨ� ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਤ� 

ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਸਮ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ। ਹਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।  

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: ਸੰਘੀ ਆਦੇਸ਼  

18 ਅਪ�ਲੈ, 2022 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕ�ਦਰ� ਿਵਖੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ CDC ਆਦੇਸ਼ 

ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹ।ੈ ਹਾਲ�ਿਕ, ਮਾਸਕ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। CDC ਦ ੇ

ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਵੱਚ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ), WA DOH, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦ ੋਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ, 

ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟ��ਸਪਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੋਨ�  

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖੋ।  

ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ  

ਗਾਹਕ� ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ Proclamation 20-25.19 COVID-19 Washington 

Ready (ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 20-25.19 COVID-19 ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰੈਡੀ) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਅਤੇ Proclamation 21-08 – Safe Workers 

(ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 21-08 – ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। 

Washington State Labor and Industries (L&I) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
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ਹਾਲ�ਿਕ �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਸੋ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� 

ਲਈ L&I ਦੇ COVID-19 ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਨ�ਜੀ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ 

Proclamation 21-08 – Safe Workers (ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 21-08 – ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ),  ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। Washington Administrative Code 296-62-609 (WAC, ਵਾਿਸੰਗਟਨ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨੀਕ ਕਡੋ 

296-62-609) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

WAC 296-62-609 (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ, ਜ� ਹਰੋ ਿਨ�ਜੀ ਰੱਿਖਆਤਮਕ 

ਿਡਵਾਈਸ ਜ� ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਿਹਨਣ ਤ� ਨਹ� ਰੋਕ ਸਕਦ,ੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੜੋ�ੀ-ਬਹਤੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ

ਲਈ L&I ਦੀ COVID-19 ਰੋਕਥਾਮ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਨੰੂ ਦੇਖ।ੋ  

ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰਕੋਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ ਆਦੇਸ਼� ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਖਤੇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

ਸੁਝਾਅ 

ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਲੋੜ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ� ਆਮ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ  

WA DOH ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� ਰਸੈਪੀਰੇਟਰ ਪਿਹਨਣ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼, ਬੱਸ�, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਫੈਰੀ, ਸਬਵੇਅ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਰਾਈਡਸੇ਼ਅਰ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਹਨ) ਅਤੇ ਹੱਬ (ਿਜਵ� ਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੱਸ 

ਅੱਡਾ ਜ� ਫੈਰੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਟ�ੇਨ ਜ� ਸਬਵੇਅ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ�) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਥ�ਵ� ਹਨ ਿਜੱਥ� ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨ� ਥ�ਵ� ਿਵੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਇਹ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੈ�ਟਵੇ)। ਯਾਤਰਾ 

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ 

ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਨਤਕ 

ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ CDC ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� (ਕਝੁ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਦੇਖ,ੋ ਪਰ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ 

ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਹੁਣ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ� ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਬਾਰ ੇਿਹਦਾਇਤ� ਲਈ K-12 Schools (K-12 ਸਕੂਲ), Child Care 

(ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ), Early Learning (ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਸਖਲਾਈ), Youth Development (ਯੁਵਾ ਿਵਕਾਸ), ਅਤੇ Day Camp (ਡੇ ਕ�ਪ) ਪ�ਗੋਰਾਮ ਿਵੱਚ 

COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ� ਅਤ ੇਿਹਦਾਇਤ� (wa.gov) (ਕਝੁ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਦੇਖ।ੋ WA DOH, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 

ਆਪਰੇਟਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।   

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ 

ਿਸਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਸੇ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰ,ੇ SARS-CoV- 2 ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ 

ਸੁਝਾਅ, DOH 420-391 (wa.gov) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ 

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Pujabi.pdf
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
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ਜਦ� CDC COVID-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਿਮਆਨਾ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਦੋ ਸਾਲ 

ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਨਡੋਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:  

• ਬੇਘਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟ� (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

• ਵਪਾਰਕ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) (ਉਦਾਹਰਨ: ਵਪਾਰਕ ਸਮੰੁਦਰੀ-ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼, ਕਰੂਜ਼ 

ਜਹਾਜ਼) 

• ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, 

ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ�ਾਸੈਿਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ�, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 

ਸਾਧਨ  

• ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ�ਝੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ (ਬੈ�ਡਰੂਮ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ), ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਰਕ ਿਰਲੀਜ਼ ਸਾਈਟ, ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼�, ਨਾਬਾਲਗ� ਦ ੇਮੁੜ 

ਵਸੇਬੇ ਜ� ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ�, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਰਹਾਇਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਇਨਡੋਰ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਲਗ ਕੈਦਖਾਿਨਆਂ, ਬਾਲਗ ਜੇਲ��, ਨਾਬਾਲਗ� ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਜ� ਨਾਬਾਲਗ� ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 

ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ)। 
o ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜਦ� CDC COVID-19 ਭਾਈਚਾਰ ੇਦਾ ਪੱਧਰ (ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਦਰਿਮਆਨਾ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 

ਤ� ਿਸਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ, ਬਾਲਗ ਕੈਦਖਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ�� ਿਵੱਚ 

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

o ਸੁਧਾਰਕ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸੁਿਵਧਾ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕ 

(ਕੁਝ ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਰਕੋਤ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦ� ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ� ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ)।  

ਗੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ�) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਜ� ਨਹ�, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ: 

• ਅਦਾਰ ੇਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ 

o ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਨਹ� ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ 

COVID-19 ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

o ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਪੀੜਤ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਲੋਕ� ਨੰੂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ 

ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

• ਅਦਾਰ ੇਿਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ - ਿਜਹਨ� ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀਿਟੰਗ, ਵ�ਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ (HVAC) ਮੌਜੂਦ ਹ ੈਅਤੇ ਿਜਹਨ� 

ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਲਈ, ਹਵਾ ਰਾਹ� ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵ�ਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਇਨ ਿਬਲਿਡੰਗਜ਼ ਚੈਲ�ਜ, 

Environmental Protection Agency (EPA, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਨੰੂ ਦਖੇ ੋ

• ਅਦਾਰ ੇਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

• ਅਦਾਰ ੇਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਣੋਾ 

o ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤ,ੇ ਇਨਡੋਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 

ਜਦ� CDC COVID-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਕੁਝ ਅਿਤਿਰਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ) ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� CDC ਅਤੇ DOH ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਡੋਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਨ�  ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� 

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/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਕੋ-ਟਕੋ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਵਚਾਰ� 

ਲਈ ਹੇਠ� ਦੇਖ।ੋ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ 

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ, ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟਸੈਟ, ਜ� ਿਕਸੇ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� 

ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, COVID-19 ਦ ੇਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ�ੀ ਅਤ ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਆਦਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ� 

ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ COVID-19 ਟੀਿਕਆਂ ਅਤ ੇ

ਬੂਸਟਰ� 'ਤੇ ਅੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਨਹ� ਹਨ, ਉਹ COVID-19 ਪ�ਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।   

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧਰੇੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੈ।  ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ COVID-19 ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹਣੋ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ   

• ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ)।  

• CDC COVID-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) 

o ਜਦ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� CDC ਅਤੇ WA DOH, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਤਸੁ� ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।  

o ਜਦ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਿਮਆਨਾ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� CDC ਅਤੇ WA DOH, COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕ� (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ ਜਨਤਕ 

ਇਨਡੋਰ ਥ�ਵ� 'ਤੇ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ ਪਿਹਨਣ। ਿਜੰਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਘਰਲੇੂ ਜ� 

ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ 

ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਰੋਤ 

ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ COVID-19 ਸਿਥਤੀ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਗਵਰਨਰ Inslee ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵ� (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਲੱਛਣ (ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ), ਇਹ ਿਕਵ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ), ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਪਿੈਨਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹ)ੈ, ਅਤ ੇਵੈਕਸੀਨ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ 

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇਖੋ।  

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਜ� ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਡੇਟਾ ਤ� ਪਤਾ 

ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ �ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਅਨਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਢ�ਚਾਗਤ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਕਰਕ ੇਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਘੱਟ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਆਿਗਆਨਤਾ 

ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)। ਅਫਵਾਹ� ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੂਜਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰੋ। 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedPunjabi-Indian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedPunjabi-Indian.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://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickPunjabi-Indian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
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• ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ Department of Health 2019 ਨ� ਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ (COVID-19) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ) 

• ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ (COVID-19)(ਕੁਝ ਅਿਤਿਰਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) 

• ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੱਭੋ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

• CDC ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) (ਕੁਝ ਅਿਤਿਰਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੀ COVID-19 ਸੂਚਨਾ ਹੌਟਲਾਈਨ 1-800-525-0127 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤੇ 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 ਿਵੱਚ) ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ  

ਦ-ੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਲਈ, # ਨੂੰ  ਦਬਾਓ, ਜਦ� ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤ� ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।  ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਜੰਨ� � ਗਾਹਕ� ਨੰੂ �ਚਾ 

ਸੁਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜ� civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 

ਅੰਿਤਕਾ A   

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰ ੇ

ਿਸਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਸੇ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ�, ਕਈੋ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਥਾਵ� ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਛੋਟ� ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਜੋ ਮੱੁਖ ਤਰੌ 'ਤੇ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਤ� ਇਸ ਸਮੱੁਚੀ ਥ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰਾ ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥ� ਮੰਿਨਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਛਟੋ� ਤ� ਇਲਾਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਿਰਆਨ�  ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੈਸੀ ਜ� 

ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰਾ ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਥ� ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ� ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ। �ਥੇ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਿਦੱਤੇ ਅਪਵਾਦ ਅਤ ੇਛੋਟ� ਦ ੇਅਧੀਨ, ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱਕ 

ਹੇਠ� ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ�ੈਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਲੋੜ� (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 

ਕ�ੈਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਕ�ੈਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਣ ਤ� ਿਬਨ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਸਮ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ। 

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਹੈ: 

• ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ�;  

• ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਦਖੇਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�;  

• ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�;  

• ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸਹਲੂਤ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹਲੂਤ�, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ�, ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਡੀਟੌਕਸ ਸਹੂਲਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥ ੇਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ;  

https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/pa/node/3629
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
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ, ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤ�, ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਘਰ, ਉਹ ਥਾਵ� ਿਜੱਥੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹ�ਸਡ ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆਂ 

ਸਹੂਲਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ;  

• ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਿਜੱਥੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ;  

• ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡਾਇਲਿਸਸ ਕ�ਦਰ�, ਡਾਕਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ�, ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ 

ਸਹੂਲਤ� (ਸਮੇਤ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ;  

• ਦੰਦ� ਅਤੇ ਦੰਦ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਹੂਲਤ�;  

• ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਓਪਥੈਲਮੋਲੋਜੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�; 

• ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੀਟੇਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ);  

• ਮਸਾਜ ਥਰੈੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਮਸਾਜ ਗੈਰ-ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਸਪਾ ਅਤੇ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ/ਿਫੱਟਨ� �ਸ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ)ੈ;  

• ਕਾਇਰਪ�ਕੈਿਟਕ ਦਫ਼ਤਰ;  

• ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ਦਰ;  

• ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ/ਜ� ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹਲੂਤ�;  

• ਐਬੂਂਲੇਟਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤ�;  

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕ�ਦਰ;  

• ਅਨਾਥ ਲੋਕ� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ; ਅਤੇ 

• ਉਹ ਥਾਵ� ਿਜੱਥ ੇਘਰੇਲੂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਨ�ਜੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਜ� ਅਨਾਥ ਲੋਕ� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�, ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਵੱਲ� ਪੈਸੇ ਲੈ 

ਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਥਾਵ� ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦਖੇਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ:  

• ਉਹ ਥਾਵ� ਿਜੱਥ ੇਖਡੇ� ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਮਾਗਮ� ਜ� ਹੋਰ ਇਕੱਠ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਮਾਿਣਤ 

ਐਥਲੈਿਟਕ ਟ�ਨੇਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹਨ), ਮੱੁਖ ਤਰੌ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਖੇਤਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਿਕ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਹਨ);  

• Department of Children, Youth & Families (DCYF, ਬੱਿਚਆਂ, ਯੁਵਕ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਿਵਭਾਗ)-ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ, ਜੋ 

ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ;  

• ਖੋਜ ਸਹੂਲਤ� ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ;  

• ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ;  

• ਜਾਨਵਰ ਿਨਯੰਤਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ; 

• ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ; ਅਤੇ 

• ਭੰਗ ਦੇ ਿਰਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ, ਿਜੱਥੇ ਭੰਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ�ਦਰ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵ� ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ “ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਨਯਮ" ਦਖੇੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੋਤ ਕੰਟਰੋਲ 

ਸੰਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤ� (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਿਸਹਤ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਪੰਨ�  'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਨਯਮ 

ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਸੰਸਥਾਵ�, ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜ� ਸਹਲੂਤ� ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਤਅੈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ L&I ਲੋੜ� (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਿਰਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
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ਬਾਹਰੀ ਥਾਵ�) ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਿਸਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦ ੇਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਸਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਝੁ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� 

ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਥ�ਵ� 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ� ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ, 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਫ�ਸਲੇ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ।ੋ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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