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ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਆਏ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
20 ਅਪੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ


ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ Department of Health (DOH, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਦੀ ਇਕ ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਰ) ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ


ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ CDC ਵੱ ਲ ਇਕ ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ੇਣੀਬੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ
ਿਹਦਾਇਤ ।



ਸਮੂਿਹਕ ਥਾਵ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਿਹਦਾਇਤ ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਜੇ ਤੁਸ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ

ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵ ੇ ਥਾਵ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਵਾਧੂ
ਿਹਦਾਇਤ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:


K-12 ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ K-12 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੂੰ CDC ਦੀਆਂ SARS-CoV-2 ਸੰ ਕਰਮਣ ਜ
SARS-CoV-2 ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਲਈ ਵਕਤੀ ਿਹਦਾਇਤ (ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਅਤੇ CDC

ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 (COVID-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਸੰ ਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰ (ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਜ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਥਾਵ , ਸਰ ਜ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੂਿਹਕ
ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਹਨ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਨੂੰ ਿਢੱ ਲ ਦੇਣ ਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਕੋਪ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵ ਵਰਗੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਸੀ, ਪਰ ਮ ਿਬਮਾਰ ਨਹ
ਹ । ਮੈਨੰ ੂਕੀਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ :


ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋ।
o

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਪਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ

COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ਆਪਣੀ ਪਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਮ
ਖੁਰਾਕ ਪਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਪਵੇ।


ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ ਰਾਹ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ।

ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:


COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਿਦਨ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (wa.gov), ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
o

ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ

ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ੀਜਨ ਟੈਸਟ (PCR ਟੈਸਟ ਨਹ ) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
ਐਟ


COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕ ਿਵਚਕਾਰ

ਜਾਊਣ ਤ ਪਿਹਲ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ 5ਵ ਿਦਨ ਨਗੇਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਵੀ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।



COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਿਸਰਲੇ ਖ ਹੇਠ ਦੱ ਸੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ ਿਬਮਾਰ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ :


ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ COVID-19 ਦੀ ਪਾਇਮਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜ



ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ
ਨਹ ਹੋ।

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਤ ਇਲਾਵਾ:


COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ ਰਾਹ COVID-19 ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(wa.gov), ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।



ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
o

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਤ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਸਰਲੇ ਖ ਹੇਠ ਦੱ ਸੇ

ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ
ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ ਿਬਮਾਰ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਤੱ ਕ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ ਘਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਜੇ ਤੁਸ ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 5
ਿਦਨ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ 5 ਿਦਨ ਲਈ (ਿਦਨ 10 ਤੱ ਕ) ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱ ਕ

ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ।ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ ਬਾਹਰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ
ਤ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ ਮਾਸਕ ਨਹ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਜ ਤੈਰਾਕੀ ਆਿਦ ਦੇ ਸਮ

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਵਾਧੂ ਮਾਸਿਕੰ ਗ ਦੇ 5 ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਿਵਕਲਪ (ਿਜਵ ਿਕ ਡੈਪ
ਨਾਲ ਫੇਸ ਿਸ਼ਲਡ) ਨੂੰ ਿਵਕਲਪ ਵਜ ਨਹ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਜ ਤੁਸ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਿਦਨ

ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਉਦ ਤੱ ਕ ਹੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
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ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ | CDC ਦੇਖੋ।



COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਉਨ ਥਾਵ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋਵੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਰੈਸਟੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਜੰ ਮ, ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਖਾਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰੋ।



ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 10 ਿਦਨ ਲਈ
ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਤ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਨ ਨਾਲ ਤੁਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਤ ਿਜਨ ਨੂੰ COVID-19 ਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ।



COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ, ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਿਜਨ ਦਾ
ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਹੋਰ



ਚ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ (ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ

ਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ ਿਕ

ਗੋਦਾਮ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੈਕਿਜੰ ਗ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਸਹੂਲਤ ), ਉਨ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਤ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ (ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਤ ਉਹ


ਪਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ
ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ (ਿਜਵ ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼, ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼) ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਥਾਵ
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CDC ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ (ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸ ਘਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 10
ਿਦਨ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ | CDC ਦੇਖੋ।

ਕੁਝ ਸਮੂਿਹਕ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਥਾਵ , ਰੈਨ ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜ

ਬੂਸਟਰ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਜ ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਕਮਣ ਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹਨ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਲਈ

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਤ ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ 'ਤੇ ਨਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਨਹ , ਉਪਰੋਕਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਥਾਵ , ਰੈਨ ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਆਇਆ/ਆਈ ਸੀ?
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ਵਾਇਰਸ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪਸਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਬਣੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਪਸਾਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ.. COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਹਨ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ (ਜ ਜੇ ਉਹਨ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲ ) ਤ ਲੈ ਕੇ

ਉਹਨ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ (ਜ ਜੇ ਉਹਨ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹਨ, ਤ ਉਹਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ਬਾਅਦ
10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ) ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਫ਼ੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ COVID-19 ਇਕ ਤਵਾਸ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਿਮਆਦ 10 ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਿਦਨ ਦੇ ਇਕ ਤਵਾਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਿਦਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ
ਉਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ 5ਵੇ ਿਦਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ 6-10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ 6-10 ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ 24-ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 15 ਿਮੰ ਟ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ

ਸਮ ਲਈ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਫੁੱ ਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ
ਤ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ COVID-19 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਵਧੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਕਵ ਕਰ ?
COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਛੂਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਦਨ 0 ਹੈ । ਿਦਨ 1 COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ DOH ਦਾ ਇਕ ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਟੂਲ ਵੇਖ।ੋ

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ


ਲੱਛਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜਸੀ
ਹੈ ਅਤੇ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਡਸਪੈਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਹੋ ਸਕੇ, ਤ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ
ਤ ਪਿਹਲ ਕੋਈ ਫ਼ੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨ ਲਓ।



ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਮੇਤ ਦੂਿਜਆਂ ਤ ਅਲੱਗ ਰਹੋ। ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ
ਹੋਵੇ ਤ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ ਜ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਦੀ
ਹੈ, ਤ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ। ਿਲੰਕ ਕੀਤੀ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ COVID-19 ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।



ਜਦ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ, ਜ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ ਰੈਸਿਪਰੇਟਰ ਪਿਹਨ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ।



ਿਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ ਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ,
ਕੱ ਪ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭ ਡੇ, ਤੌਲੀਏ ਜ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ
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ਜੇ COVID-19 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਵੱ ਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਕਸਨ
ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ।

ਮੈਅਿਜਹੇਿਵਅਕਤੀਦੇਨਜ਼ਦੀਕੀਸੰ ਪਰਕਿਵੱ ਚਆਇਆ/ਆਈ ਸੀਿਜਸਦਾCOVID-19ਟੈਸਟਪਾਜ਼ੀਿਟਵਸੀਅਤੇਹੁਣਮਿਬਮਾਰਹ ।
ਮੈਨੰ ੂਕੀਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ (ਭਾਵ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੋਣ), ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ

ਦੂਿਜਆਂ ਤ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ ਰਾਹ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸ COVID-19 ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਿਬਮਾਰ ਹੋ।


ਂ ੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਇੱ ਕ ਪੁ ਟੀਕਰਣ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟ
ਕਰੇ।



ਜੇ ਤੁਸ ਸੈਲਫ-ਟੈਸਟ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ-ਟੈਸਟ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਜ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਿਫਿਟੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ ਰੈਸਿਪਰੇਟਰ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਵ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਤ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਹ ਹੈ ਤ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਮੀਗੇ ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਜ
ਿਕਫਾਇਤੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।Department of Health ਦੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਜ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ COVID-19
ਸੂਚਨਾ ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਲੱਛਣ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੈ:


ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ,



ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਿਹਣਾ।



ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ, COVID-19


ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੈ:

ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ ਰਾਹ
COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਪਾਇਮਰੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ

ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ, COVID-19 ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਟੂਡੇਟ ਨਹ ਰਿਹਣਾ।

ਿਗਆ।
ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਜ ਟੈਸਟ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਉਹੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਉਹੀ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (wa.gov) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ

ਇਕ ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ

ਨਗੇਿਟਵ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (wa.gov) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ

ਇਕ ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ

ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਦ ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਹੋ:

ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ੁਰੂ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ ਮ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ



ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਿਬਨ , ਿਪਛਲੇ 24
ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ



ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਪਰ ਮ ਿਬਮਾਰ ਨਹ ਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਭਾਗ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਸਮੂਿਹਕ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
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ਹੋ ਤ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਟੈਸਿਟੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਿਵੱ ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਈਡਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ ਮ COVID-

19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਪਰ ਮ ਿਬਮਾਰ ਨਹ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਭਾਗ)।

ਇਕ ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?


ਇਕ ਤਵਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਉਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰ ਕੀਤੀ
ਸਮ ਅਵਧੀ (ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ (ਘਰ ਦੇ ਮਬਰ ਤ ਵੀ) ਦੂਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ।



ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਉਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋਵੋ। ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੰ ਕਰਮਣ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਤ ਤੁਸ ਿਸਫ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਸਮ ਅਵਧੀ(ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ ਦੂਰ

ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।

COVID-19ਦੇਬਾਰੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਅਤੇਸਰੋਤ
ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ COVID-19 ਸਿਥਤੀ, ਗਵਰਨਰ Inslee ਦੀਆਂਘੋਸ਼ਣਾਵ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ), ਲੱਛਣ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜੀ), ਇਹ ਿਕਵ ਫ਼ੈਲਦਾ

ਹੈ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ), ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਕਵ ਅਤੇ ਕਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇਖੋ।
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਜ ਕੌ ਮੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ ਬਣਦੀ। ਹਾਲ ਿਕ, ਡੇਟਾ ਤ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਨ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਭਾਵ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਸੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਦੇ ਘੱ ਟ ਮੌਕੇ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।ਆਿਗਆਨਤਾ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ ਕਰਦੀ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)।ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ ਝੀ ਕਰੋ।


WA State Department of Health 2019 ਨਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਹਾਮਾਰੀ (COVID-19)



ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਿਤਿਕਿਰਆ (COVID-19)



ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ ਿਜ਼ਲਾ ਲੱਭੋ(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)



CDC ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)(ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)



ਅਿਗਆਨਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰੋਤ (ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ)

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੀ COVID-19 ਸੂਚਨਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-800-525-0127
ਸੋਮਵਾਰ - ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਮੰ ਗਲਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ। ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀਆ
ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਲਈ, # ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਜਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ, COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ । ਿਬਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜ ਿਜੰ ਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ

ਚਾ

ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (WashingtonRelay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
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