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ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

12 ਅਪ�ੈਲ, 2023 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ 

• ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਿਵਖੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਿਲੰਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਦੂਜ ੇਲੋਕ� ਿਵੱਚ COVID-19 ਫਲੈਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਲਾਜ, ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਬਾਰ ੇਹਠੇ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਿਜਹਨ� ਲੋਕ� ਦਾ COVID-19 
ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹਨ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, 
ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਿਕ WA State Department of Health (ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਦੀਆ ਂ
ਿਹਦਾਇਤ� ਨਾਲ� ਵਧਰੇ ੇਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰ ੇਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ, �ਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਜ� �ਥੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ COVID-19 ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ, ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਹਾਊਿਸੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਸੁਧਾਰ ਜ� ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਕ�ਦਰ, ਬੇਘਰ� ਲਈ ਸਰ�ਅ ਜ� ਟ��ਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਰਿਹ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜਕੇਰ ਤੁਸ�
ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆ ਂਇਹਨ� ਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ� ਪਰੁਾਣੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ� ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜ� ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਣੋ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� 
ਇਸ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕ ੇਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸ� ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ� ਨਹ�, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ COVID-19 ਿਚਿਕਤਸਾ ਿਵਿਗਆਨ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DOH ਵੈ�ਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਹ ੋ

ਿਜਹਨ� ਲੋਕ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜ� ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਿਜਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ COVID-19 ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਤੱਕ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੋ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਿਬਮਾਰ ਹਣੋ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵ ੇਜ� ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ COVID-19 ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜ� COVID-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

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
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-daee-ilaaja
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ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ੋਜ� ਗ�ੌਸਰੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ।ੋ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਭਜੋਨ ਜ� ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ Care Connect Washington (ਕਅੇਰ ਕਨ� ਕਟ 
ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ) (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-
525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਉਸਤ� ਬਾਅਦ #, ਦਬਾਓ, ਜ� ਆਪਣੀ Care Connect (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ।ੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜ� ਜਨਤਕ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਨਾ 
ਜਾਓ, ਜ� ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ�, ਰਾਈਡਸੇ਼ਅਿਰੰਗ, ਜ� ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ।ੋ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: 

• ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ,ੇ ਿਜੰਨ� ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ� ਸਮੇਤ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਰੋ ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹ।ੋ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ 
ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕ�ਦਰ) ਦੇ ਕੋਲ COVID-19 ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ।  

• ਜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜ� ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤ� ਇੱਕ �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਿਹਨ�  (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। 

• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤ� ਘਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾਦਾਰ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ। 
• ਿਨ�ਜੀ ਘਰੇਲ ੂਵਸਤੂਆ,ਂ ਿਜਵ� ਕੱਪ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਭ�ਡੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
• ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� �ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ।ੋ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼) ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ।ੋ  
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਹੈ (ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ), ਤ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੈ ਜ� COVID-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ  

ਮੈਨੂੰ  ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਪਵੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 5 ਿਦਨ� 
ਲਈ ਘਰ ਰਹ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਅਲੱਗ ਰਹ।ੋ    

ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਕੀ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ 
• ਕੀ 5 ਿਦਨ� ਦੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਤ� ਬਾਅਦ, 6-10 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ 
• ਕੀ ਤੁਸ� COVID-19 ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ  
• ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹੋ ਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਸਨ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ):  

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਹ।ੋ ਤੁਸ� ਪੂਰ ੇ5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ 
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਤ� 5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ
• ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧ ੇਿਬਨ�, ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਖ਼ੁਾਰ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਵੀ ਲੱਛਣ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਨਹ� 
ਹਨ: ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਈੋ 
ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਪੂਰ ੇ5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇ ਟੈਸਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ 5-ਿਦਨ ਦਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਤ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ  

https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Punjabi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਜਦ ਵੀ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣ ੇਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ (ਜ� ਜੇ ਕਦ ੇਵੀ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ 
ਨਹ� ਹਏੋ ਤ� ਟਸੈਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ) 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਓ: 

• ਆਪਣਾ 5-ਿਦਨ� ਦਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਿਦਨ ਹੋਰ (ਿਦਨ 6 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਦਨ 10 ਤੱਕ) ਘਰ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ 
ਪਿਹਨ� । 

• ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ,ੋ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ� ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ �ਚ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ 
ਹਨ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ), ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲੂਤ� (ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਹਰੋ �ਚ-ਜਖੋਮ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਥਾਵ� 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। 

• ਅਿਜਹੀਆ ਂਥਾਵ� 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਿਜੰਮ, ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ।ੋ 

• ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਵਗੜ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਨ 0 ਤ� ਆਪਣੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

• ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ | CDC ਦੇਖ।ੋ। 

ਆਪਣ ੇਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਿਦਨ 0 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਦਨ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਰੂਾ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹਏੋ ਹਨ, ਤ� ਿਦਨ 0 ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਦਨ 1 ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ�ਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਰੂਾ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ DOH ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੈਲਕਲੇੁਟਰ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਟੂਲ ਦੇਖ।ੋ 

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 

5 ਿਦਨ� ਦੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸ� ਛੂਤਕਾਰੀ ਬਣ ੇਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ 5-ਿਦਨ� ਦਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ 
ਹੋਰ (ਿਦਨ 6 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਦਨ 10 ਤੱਕ) ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ �ਚ-
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰਟੇਰ ਪਿਹਨ�  (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਕਦ� ਬੰਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋ(ਹਠੇ� ਦੇਖ)ੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹ� 
ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੂ ੇ10 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ� ਵੀ ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� ਬਾਹਰ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� 
ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਪਿਹਨਣਾ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਮਾਸਕ ਨਹ� 
ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਉਦ� ਹੋਰ� ਲੋਕ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹਵੋ,ੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੌਣ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਜ� ਤੈਰਾਕੀ 
ਕਰਦੇ ਸਮ�। ਮਾਸਕ ਦੇ ਿਵਕਲਪ (ਿਜਵ� ਿਕ ਡਰਪੇ ਵਾਲੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ) ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਿਜੰਨੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 10 ਿਦਨ� ਲਈ 
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਦ� ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਕਦ� ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੈਸਟ ਕਰ 
ਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਹਰੋ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ 6 ਿਦਨ� ਦਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਉਦ� ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਬਖੁਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਿਬਨ�, ਿਪਛਲੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਨਹ� 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੋ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/aisaoolaeesana-ataee-kauarantaina-kaailakaulaeetara
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Punjabi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Punjabi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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ਕਈ ਹਫਿਤਆਂ ਜ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ 
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 24-48 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

• ਜੇ 24-48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕ�ਮਵਾਰ (ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀਤੇ) ਟੈਸਟ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 
ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 10ਵ� ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇ 10 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜਹਨ� ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ� ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ �ਚ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ 
ਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਨਹ� ਆ�ਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� COVID-19 ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ: 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ COVID-19 ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹਨ (ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਸਮੇਤ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 
ਜ� ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਜ� ਵ�ਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਲੋਕ� ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਿਦਨ� ਤ� 20 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਨ� ੜੇ ਕਦ� ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟ (ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇ
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦ� ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਿਜਹੜੇ ਇਲਾਜ� ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਤੁਸ� ਯਗੋ ਹੋ, ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਿਚਿਕਤਸਾ ਿਵਿਗਆਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ।ੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵ� 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਕੰਮ ਵਾਲੀ 
ਥ� ਤ� ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਇਹਨ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ;ੋ ਹਰੋ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਤੁਸ� �ਪਰ 
ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਘਰੇਲ ੂਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਸੁਧਾਰ ਜ� ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕ�ਦਰ 
• ਬੇਘਰ� ਲਈ ਸਰ�ਅ ਜ� ਟ��ਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ 
• ਵਪਾਰਕ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ: ਵਪਾਰਕ ਸਮੰੁਦਰੀ-ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼, ਕਰਜ਼ੂ ਜਹਾਜ਼) 
• ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆ ਂਕੰਮ ਦੀਆ ਂਥਾਵ� ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਗੋਦਾਮ, ਫੈਕਟਰੀਆ ਂਅਤੇ ਭਜੋਨ ਪਕੈਿਜੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਸਹਲੂਤ� ਆਿਦ। 
• ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਹਾਊਿਸੰਗ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਲੱਛਣ� ਦੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇਣ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵ� ਤ� ਆਪਣ ੇਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧ ੇਿਬਨ�, ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਖ਼ੁਾਰ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤ ੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਸਨ, ਤ� ਤੁਸ� COVID-19 ਟੈਸਟ 
ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਤ� 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵ� ਤ� ਆਪਣ ੇਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ 
ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹਏੋ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹਣੋ ੇਸੁ਼ਰ ੂਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� 
ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਤ� ਤੁਹਾਡੇ 10 ਿਦਨ ਦਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਫਰ ਤ� ਸੁ਼ਰ ੂਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਤ� 
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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ਤੁਸ� 10 ਿਦਨ ਲੰਘਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣ ੇਮਾਸਕ ਨੂੰ  ਹਟਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ� ਨਹ� ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।6ਵ� ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ 
ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਖੁਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਿਬਨ� 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਖੁਾਰ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੋਰ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਜ� 
ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹ।ੈ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 24-48 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

• ਜੇ 24-48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕ�ਮਵਾਰ (ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀਤੇ) ਟੈਸਟ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 
ਆ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� 10ਵ� ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 7ਵ� ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਸੰਭਵ ਿਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 6ਵ� ਅਤੇ 7ਵ� ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ 10 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ� ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕ�ਮਵਾਰ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ 
ਨ� ਗੇਿਟਵ ਨਹ� ਆ ਜ�ਦੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਜਹਨ� ਦੀ ਇਿਮਊਨੀਟੀ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੈ ਜ� ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਿਦਨ 0 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਦਨ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਰੂਾ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹਏੋ ਹਨ, ਤ� ਿਦਨ 0 ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਦਨ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ�ਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹਣੋ ਵੇਲੇ, ਸੁਧਾਰ ਕ�ਦਰ�, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕ�ਦਰ�, ਬਘੇਰ� ਲਈ ਸਰ�ਅ, ਟ��ਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰਗ, ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ 
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ ੇਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਤ� ਮਨੈੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਵਗੜ 
ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਦਨ 0 ਤ� ਆਪਣਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ੋਅਤੇ �ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ 
ਪਿਹਨਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਆਪਣ ੇਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਜ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੰੂ ਕਦ� ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਬਾਰ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 

ਮ� ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਕਦ� ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦਜੂ ੇਕਦ� ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� (ਜ� ਜੇ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�) ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ (ਜ� ਜੇ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� 
ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ) ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਦੂਜ ੇਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ COVID-
19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਿਦਨ� ਦੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24-48 
ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੋ COVID-19 ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਫਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹੁਣ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ� 
ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ 10 ਤ� ਵੱਧ ਿਦਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ (ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਜ� ਉਹਨ� 
ਦੀ ਇਿਮਊਨੀਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ), ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰ ੋਿਜਹਨ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਤਸੁ� ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 
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ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ�  ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਜੇ:ੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
(ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 
ਿਮੰਟ� ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 6 ਫੁੱ ਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਰ, ਜੇ 
ਤੁਸ� ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਹ ੇਹੋ ਜੋ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਭੀੜੀਆਂ 
ਥਾਵ�, ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥ�ਵ� ਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਥਾਵ� ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਜ� ਗਾ ਰਹ ੇਹਨ, ਤ� ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਕਰਿਮਤ 
ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 6 ਫੁੱ ਟ (2 ਮੀਟਰ)ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਸਮ� ਕੰਮ 
'ਤੇ ਸੀ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸੀ, ਤ� ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ੋਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਿਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰ ਸਕਣ।  

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਪਬਿਲਕ ਹਲੈਥ ਵੱਲ� ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ 
ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਤੁਸ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ 
ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਸੰਕਰਮਣ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹ� ਦੱਸੇਗਾ।  

ਜੇਕਰ ਸੈਲਫ-ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅੰਤਿਰਮ SARS-CoV-2 ਸੈਲਫ-ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਹਦਾਇਤ� (ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇਖ।ੋ 

ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

• ਇਕ�ਤਵਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਦ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮ� ਿਮਆਦ (ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਤ� (ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਵੀ) ਦੂਰ 
ਰਿਹਣਾ ਹੈ।  

• ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਕੇਰ ਤੁਸ� ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਤ� 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਸਹਤ ਸਰੋਤ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇDOH ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਤੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ� (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਵ�ੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 

ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ COVID-19 ਸਿਥਤੀ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ (ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ), ਇਹ ਿਕਵ� 
ਫੈਲਦਾ ਹ ੈ(ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ), ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ), ਅਤੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੋ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇਖੋ। 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਜ� ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, 
ਡੇਟਾ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇ�ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਅਨਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ, ਅਤੇ 
ਖਾਸ ਕਰਕ,ੇ ਢ�ਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਕਰਕ ੇਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਝੁ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickPunjabi-Indian.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
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://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-taikaa
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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ਮੌਕ ੇਘੱਟ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਆਿਗਆਨਤਾ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ)। ਅਫਵਾਹ� ਅਤੇ ਗਲਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸ�ਝੀ ਕਰ।ੋ 

• ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ COVID-19 ਿਰਸਪ�ਸ 
• ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੱਭ ੋ
• CDC ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 

 

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

• ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ6 ਵਜ ੇਤ� ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜ ੇਤੱਕ 

• ਮੰਗਲਵਾਰ ਤ� ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵਰੇ ੇ6 ਵਜ ੇਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੱਕ  

• ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਛੱੁਟੀਆ ਂਵਾਲੇ ਿਦਨ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਸਵੇਰ ੇ6 ਵਜ ੇਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੱਕ  

ਦੋ-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 ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਜੰਨ� � 
ਗਾਹਕ� ਨੰੂ �ਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� 
civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ 
 

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
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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