
ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਾਂ ਨ ੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ 

ਮੈਨ ੂੰ ਕੀ ਪ ੁੱਛਿਆਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿਧੇਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇ ਲਈ DOH.WA.GOV/Coronavirus ‘ਤੇ ਜ ਓ।

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫ ਰਮੈਟ੍ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਡ ਵਕਊਮੈਂਟ੍ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ

ਜ ਾਂ ਉਿੱਚ ਸੁਣਨ ਿ ਲੇ ਗ ਹਕ ਵਕਰਪ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ ਜ ਾਂ

civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਕੋਛਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਆਇਆ ਹੈ

1. ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਜਨਮ-ਛਦਨ, 

ਅਤੇ ਨਸਲ/ਜਾਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

• ਤੁਹ ਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ੇਟ੍ਸ ਬ ਰੇ।

• ਤੁਹ ਡੇ ਸਮ ਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੰਬਰ ਬ ਰੇ।

• ਤੁਹ ਡੀ ਵਿਿੱਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਬ ਰੇ।

• ਇਹ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ

ਸੰਕਰਮਣ ਵਿਿੱਚਆਏ।

ਇੂੰਟਰਛਿਊ ਛਿੁੱਚ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂਪ ੁੱਛਿਆਜਾਏਗਾਾ

ਜਦੋਂ ਇੂੰਟਰਛਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾਾ, ਤਾਾਂ ਇੂੰਟਰਛਿਊ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਛਿਅਕਤੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਸੂੰਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਸੂੰਪਰਕਕਰਿਾਏਗਾਾ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗਾਾ ਛਕ ਹ ਣਅੁੱਾੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਛਧਆਨ ਛਦਓ: ਤੁਹ ਡੀ ਭ ਗੀਦ ਰੀ ਸਿੈ-ਇਿੱਛਤ ਹੈ। ਤੁਹ ਡੇ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ਜ ਣ ਿ ਲੀ ਹਰੇਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ੰ ਗੁਪਤ ਰਿੱਵਿਆ

ਜ ਏਗ ਅਤੇ ਤੁਹ ਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ੰ ਕਨ ੰ ਨ ਿਿੱਲੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਕੀਤ ਜ ਏਗ । ਦਭੁ ਸ਼ੀਆ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

2. ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਕੋਛਿਡ-19 ਦੇ ਲੁੱਿਣ ਹਨ?

2. ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਕੀ ਲੁੱਾਦਾ ਹੈ ਛਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਛਕੁੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ

ਕੋਛਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਛਿੁੱਚਆਏਗ ਸੀ?

3. ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂਸੂੰਕਰਛਮਤ ਸੀ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਛਕੁੱਥੇ-ਛਕੁੱਥੇ

ਾਏਗ?

4. ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ

ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਦਓ ਛਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ

ਛਿੁੱਚ ਤ ਸੀ ਾਂਹਾਲ ਹੀ ਛਿੁੱਚਆਏਗ ਹੋ।

1. ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਜਨਮ-ਛਦਨ, ਅਤੇ

ਨਸਲ/ਜਾਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਛਕਸੇ ਅਛਜਹੇ ਛਿਅਕਤੀ

ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਛਿੁੱਚ

ਆਇਆ/ਆਈਹਾਾਂ ਛਜਸ

ਦੀ ਕੋਛਿਡ-19 ਜਾਾਂਚ ਦਾ

ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ
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