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DOH 820-131

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿਦਾਇਤਾਂ
14 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ
•

ਇਸਨੂੰ ਸਸਹਤ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੁਕਮ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਸਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬੈਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਨ
ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਸੱ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ ਅਸਜਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨ ਹਨ ਸਜੱ ਥੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਕੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕਤਾ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿੁੱ ਲਹਾ ਰੱ ਿਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਤੀਬੱ ਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਨਾਲ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ
ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ
ਸੂੰ ਚਾਰ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੋਵੇ।
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਸਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦਸਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਸਹਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਹਨਣਾ ਦਸਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫੱ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ

ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਚੂੰ ਗੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ CDC ਦੇ ਵੈੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਡਰੈਪ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਕਾਸ, ਸਵਵਹਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ
ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਡਰੈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਜਸਨੂੰ
ਸਮੇਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਡੇਅ ਕੈਂਪ, ਅਤੇ K-12 ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫੱ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਸਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। K-12 ਸਕਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ,

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਸੱ ਸਿਆ, ਯੁਵਕ ਸਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੈਂਪ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਪੂੰ ਜਾਬੀ) ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ Department of Health (DOH, ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਿ।ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ CDC ਦਾ ਭਾਗ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਸਮਹਾਂ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਦੇਿ।ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DOH ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵਾਂ
ਜਾਂ ਸੁਰਾਿਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਇਕਸਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਫਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲੁਬੂੰਦ ਮੁਿੌਸਟਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ, ਕੁਝ ਿਾਸ ਸਕਸਮ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ
ਰਾਜ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ) Washington State Department of Labor & Industries (L&I, ਵਾਸਸੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ

ਸਕਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਵਭਾਗ) (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ DOH ਦਾ ਵੈੈੱਬਪੇਜ
(ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਿੁਕਮ ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਿੁਕਮ
ਮੌਜਦਾ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ ਹੇਠਾਂ ਸਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

•

ਸੁਧਾਰਘਰ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਸਹਲਤਾਂ (ਬਾਲਗ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂਹ )

•

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)

ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ Department of Health ਦਾ ਹੁਕਮ
Secretary of Health Mask Order (ਸਸਹਤ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮ) (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਨੁਸਾਰ
ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸਹਲਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ
ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਲਆਂ
ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ। ਲੋ ਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ
ਦੀ ਵੀ ਸਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ। ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
ਸੂੰ ਘੀ ਆਰਡਰ
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ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Centers for Disease Control and Prevention Order (ਰੋਗ
ਸਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ) (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਸਵੱ ਚ ਸਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ, ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ, ਸਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਰੇਲਗੱ ਡੀਆਂ, ਸਬਵੇਅ, ਬੱ ਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ-ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ CDC
ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੈੈੱਬਪੇਜ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) 'ਤੇ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

CDC ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ K-12 ਸਕਲ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸੱ ਸਿਆ/ਚਾਈਲਡ

ਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਚਾਸਲਤ ਬੱ ਸਾਂ ਜਾਂ ਵੈਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਲ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ECE ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ੜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਲੋ ਕ ਬੱ ਸਾਂ ਜਾਂ
ਵੈਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ। ਬੱ ਸ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ DOH ਦੀਆਂ ਸਹਦਾਇਤਾਂ K12 ਸਕਲਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਸੱ ਸਿਆ, ਯੁਵਕ ਸਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੈਂਪ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਸਵਡ-19
ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਦਾਇਤਾਂ (ਪੂੰ ਜਾਬੀ) ਦੇਿ।ੋ
ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 20-25.19 ਕੋਸਵਡ-19 ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰੈਡੀ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ 21-08
– ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਸਵੱ ਚ ਸਚੀਬੱ ਧ ਹੈ।
ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਸਕਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਹਾਲਾਂਸਕ ਉੱਪਰ ਸਚੀਬੱ ਧ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਨੈੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦਾ ਸਸਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਤਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਿਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸਜਹੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀ
ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। 2021 ਸਵੱ ਚ ਸਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਬਸਟੀਸਟਊਟ ਸੈਨੇਟ
ਸਬੱ ਲ 5254 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੇ
ਅਸਧਕਾਰ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੱ ਸਿਆ ਹੁਣ Revised Code of Washington (RCW, ਵਾਸਸੂੰ ਗਟਨ
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ਦਾ ਸੋਸਧਆ ਹੋਇਆ ਕੋਡ) 49.17.485 (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਸਵੱ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ L&I ਦੀਆਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਦਾਇਤਾਂ (ਸਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ
(ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਦੇਿੋ।
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਸਹਤ ਹੁਕਮਾਂ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਵਆਪੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਸਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱ ਟ ਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)
ਨੂੰ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇਤਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਸਹਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ
ਹਾਲਾਂਸਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਿਾਸ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ
ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਪਰੇਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਮਹ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਿ।ੋ
•

ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)

•

ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਥਾਵਾਂ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਹਾਜ
(ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ, ਕਰਜ ਜਹਾਜ)

•

ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਸਜੱ ਥੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਸੂੰ ਭਵ
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਸਜੂੰ ਗ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪਰੋਸੈਸਸੂੰ ਗ ਸਹਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ

•

ਸਮਸਹਕ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੇਤਰ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ (ਬੈੈੱਡਰਮ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)
ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਜੇਲੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ, ਪਸਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਜਾਂ
ਨਜਰਬੂੰ ਦੀ ਸਹਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਹਾਇਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

•

ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਬਾਲਗ ਕੈਦੀਆਂ, ਬਾਲਗ ਜੇਲਾਂਹ , ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ
ਸਹਲਤਾਂ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਜਰਬੂੰ ਦੀ ਸਹਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੈਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਕਮਰੇ)।
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ਸਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਹੋਣ)। ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਰਕੋਪਾਂ ਦੌਰਾਨ।
ਗੈਰ-ਸਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਦਾਰੇ ਸਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਸਹਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ’ਤੇ
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
o ਸਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਸਵਡ-19 ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ
ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
o ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਨਸ਼ਚਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਸਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ
ਹੋਣ ਦਾ ਸਜਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

•

ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ - ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਹੀਸਟੂੰ ਗ, ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੂੰ ਡੀਸ਼ਸਨੂੰਗ ਸਸਸਟਮਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਵਕਲਪ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
(wa.gov) (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹਵਾਦਾਰੀ | CDC (ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਸਵੱ ਚ) ਦੇਿੋ

•

ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ

•

ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਪਰਕੋਪ - ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਸਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਮਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਪਰਕੋਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•

ਜਦੋਂ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਉੱਚੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ CDC ਅਤੇ DOH ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
CDC ਕੋਸਵਡ-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ (ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਸਵੱ ਚ) ਦੇਿੋ

ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮ-ਆਧਾਸਰਤ ਸਵਚਾਰਾਂ ਲਈ
ਹੇਠਾਂ ਦੇਿ।ੋ

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਸਫਾਸਰਸ਼ਾਂ
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ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ , ਪਾਜੀਸਟਵ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਸਟਵ ਆ ਜਾਵੇ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਭਾਸਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਸਕਸੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਜਸ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹਨ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਰਰੀ ਹੈ। ਲੋ ੜਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁਕਮਾਂ
ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਿ।ੋ
ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਵੇਂ ਸਨੈੱਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਜੋਿਮ
ਦੁਆਰਾ ਸਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨੈੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
•

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਸਥਤੀ - ਸਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਕੋਸਵਡ-19 ਲਈ
ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਸਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਸਥਤੀਆਂ ਜੋ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕੋਸਵਡ-19 ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਸਜਸ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਕਹੋ ਸਜਹੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਿਰਾਬ ਹਵਾਦਾਰ
ਵਾਲੀ)

•

ਜਦੋਂ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਉੱਚੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ CDC ਅਤੇ DOH ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
CDC ਕੋਸਵਡ-19 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇਿੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਸਵੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਸਵਡ-19 ਸਸਥਤੀ (ਪੂੰ ਜਾਬੀ), ਗਵਰਨਰ Inslee ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ (ਸਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਲੱਛਣ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ
ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਬਾਰੇ ਅੱ ਪ-ਟ-ਡੇਟ ਰਹੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਦੇਿ।ੋ
ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੌ ਮੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੱ ਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਜਆਦਾ ਜੋਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਬਣਦੀ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਵਡ-19 ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਰਪ ਸਵੱ ਚ
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ਪਰਭਾਸਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ
ਸਮਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਦੇ ਘੱ ਟ ਮੌਕੇ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਸਗਆਨਤਾ ਸਬਮਾਰੀ ਨਾਲ

ਲੜਨ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)। ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਦਸਜਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
•

ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ Department of Health 2019 ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਕੋਸਵਡ-19)
(ਪੂੰ ਜਾਬੀ)

•

ਵਾਸਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਰਸਤਸਕਸਰਆ (ਕੋਸਵਡ-19) (ਪੂੰ ਜਾਬੀ)

•

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਜਾਂ ਸਜਲਹਾ ਲੱਭੋ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)

•

CDC ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਸਵਡ-19) (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)

•

ਬੋਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਸਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ (HSDC) (ਸਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ)

ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਿਾਲ ਿਨ? ਸਾਡੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਸਚਨਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-800-525-0127
ਸੋਮਵਾਰ – ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ – ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਛੁੱ ਟੀਆਂ (ਸਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ। ਦੋਭਾਸ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
# ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ, ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਸਵੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ। ਬਸਹਰੇ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।
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ਅੰ ਵਤਕਾ A: ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ
ਵਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ
Secretary of Health’s Mask Order (ਸਸਹਤ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੁਕਮ) (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਨੈੱਜੀ
ਥਾਂ ਜੋ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੀ ਸਹਲਤ ਸਵੱ ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਸਡਸਲਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਹਲਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ
ਜਾਂ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੀ ਸਹਲਤ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਸਚਹਰਾ
ਢੱ ਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੀ ਸਹਲਤ ਸਵੱ ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਕਸੇ ਕਸਰਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਫਾਰਮੈਸੀ ਜਾਂ ਸਕਲ ਨਰਸ
ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸਸਰਫ਼ ਉਹ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਸਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਲਤ ਦੇ ਦਜੇ ਿੇਤਰਾਂ ਲਈ
ਨਹੀਂ। ਸਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵੱ ਚ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਸਡਸਲਵਰੀ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਸਸਹਤ
ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋ ੜਾਂ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਸਚੀ ਸਵੱ ਚ ਸਚੀਬੱ ਧ
ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ

ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱ ਿਣ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਮਾਸਕ ਪਵਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀ ਸਚੀ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਚੀ ਹੈ:
•

ਤੀਬਰ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ;

•

ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ;

•

ਦਾਿਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ;

•

ਦਾਿਲ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਸਵਵਹਾਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਸਹਤ ਸਹਲਤਾਂ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹਲਤਾਂ,
ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਸਹਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਡੀਟੌਕਸ ਸਹਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ;

•

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਨਰਸਸੂੰ ਗ ਹੋਮ, ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਕ
ਸਹਲਤਾਂ, ਬਾਲਗ ਪਸਰਵਾਰਕ ਘਰ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਸਜੱ ਥੇ ਪਰਮਾਸਣਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
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ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ
ਇੱਥੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ;
•

ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਸਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਜੱ ਥੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

•

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਡਾਇਲਸਸਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ,
ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਸਹਤ ਸਹਲਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ, ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ;

•

ਦੂੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਲਤਾਂ;

•

ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਓਪਥੈਲਮੋਲੋਜੀ ਸਵਸਗਆਨ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ;

•

ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ (ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਪਰਚਨ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ);

•

ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਜੱ ਥੇ ਮਸਾਜ ਗੈਰ-ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ
ਥਾਵਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਪਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ/ਸਫੱ ਟਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ);

•

ਕਾਇਰਪਰੈਕਸਟਕ ਦਫ਼ਤਰ;

•

ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਰਫ਼ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ;

•

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਸਹਲਤਾਂ;

•

ਂ ਲੇ ਟਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹਲਤਾਂ;
ਐਬ

•

ਜਰਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ;

•

ਅਨਾਥ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ; ਅਤੇ

•

ਥਾਵਾਂ ਸਜੱ ਥੇ ਘਰੇਲ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ, ਘਰੇਲ ਦੇਿਭਾਲ, ਸਨੈੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਿਭਾਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ:
•

ਥਾਵਾਂ ਸਜੱ ਥੇ ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱ ਠਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ
ਪਰਮਾਸਣਤ ਐਥਲੈ ਸਟਕ ਟਰੇਨਰ ਸਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹਤ
ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਡਸਲਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਨਰਧਾਰਤ ਮੁੱ ਢਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿੇਤਰ (ਜੋ ਸਕ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ);

•

Department of Children, Youth & Families (DCYF, ਬੱ ਸਚਆਂ, ਯੁਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਭਾਗ)ਲਾਇਸੂੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਜੋ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ;

•

ਿੋਜ ਸਹਲਤਾਂ ਸਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ;
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•

ਪਸ਼ਆਂ ਲਈ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ;

•

ਜਾਨਵਰ ਸਨਯੂੰ ਤਰਣ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ;

•

ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮਨੁੱਿੀ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ; ਅਤੇ

•

ਭੂੰ ਗ ਦੇ ਸਰਟੇਲ ਆਊਟਲੇ ਟ, ਸਜੱ ਥੇ ਭੂੰ ਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸਹਲਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ “ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਨਯਮ" ਦੇਿ।ੋ ਸਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਸਵਸਸਤਰਤ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸਰੋਤ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਹਦਾਇਤਾਂ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ
ਸਨਸ਼ਚਤ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸਹਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ
ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਨਯਮ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਸਰਆਂ ਜਾਂ ਸਹਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੇ

ਆਪਣੇ ਸਨਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ L&I ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ) ਸਵੱ ਚ ਸਸਹਤ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ
ਮਾਸਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੁਕਮ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਸਿਆਤਮਕ ਮਾਸਕ ਲਈ
ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਯਮ ਸਸਹਤ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੁਕਮ (ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ), ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਸੁਰੱਸਿਆਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘੱ ਟ ਸੁਰੱਸਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਜਹੀ ਚੋਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਿੁਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਸਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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