
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ਪੀ ਸੀ ਆਰ (PCR) ਜ ਾਂ ਐਾਂਟੀਜਨ (ਨੱਕ ਦ  ਸਵੈਬ ਜ ਾਂ ਥ ੱਕ ਦੀ ਜ ਾਂਚ) ਰ ਹੀ ਾਂ ਪ ਜ਼ੀਟਟਵ ਕੋਟਵਡ-19। ਜੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਹ ਲ ਹੀ ਟਵਚ ਕੋਟਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਹ ੈ(ਟਪਛਲੇ 
90 ਟਦਨ ਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ) ਅਤ ੇਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਦ ਬ ਰ  ਪ ਜ਼ੀਟਟਵ ਪ ਇਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਪਰ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਟਕਸ ੇਤਰ੍ ਾਂ ਦ ੇਲੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤ ਾਂ ਇਹ ਪਤ  ਲਗ ਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਡ ਕਟਰ ਨ ਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਕ ਕੀ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਦ ਬ ਰ  ਕੋਟਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 
ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਟਵਚ ਰਟਹਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ ਹ ਡ  ਘਰ ਦ  ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਪ ਰ  ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੂੰਦ  ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਖ ਦ ਨ ੂੰ  ਦ ਟਜਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲਟਹਦ  ਕਰਨ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਘਰੇਲ  ਜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ। 

• ਕੂੰਮ ’ਤੇ, ਸਕ ਲ ਜ ਾਂ ਜਨਤਕ ਥ ਾਂਵ ਾਂ ’ਤੇ ਨ  ਜ ਓ। 

• ਜੇ ਟਚਟਕਤਸਕ ਦਖੇਭ ਲ ਲਈ ਤ ਹ ਡੇ ਲਈ ਆਪਣ  ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ ਣ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੂੰਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵ ਜ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ  ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਏ ਤ ਾਂ 

ਟਨੱਜੀ ਵ ਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਖ ਦ ਵ ਹਨ ਨਹੀ ਾਂ ਚਲ  ਸਕਦੇ, ਤ ਾਂ ਖ ਦ ਅਤੇ ਡਰ ਈਵਰ ਦੇ ਟਵਚਕ ਰ ਟਜੂੰਨੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦ ਰੀ ਬਣ  ਕ ੇਰੱਖੋ, 

ਟਖੜਕੀਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਟਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢੱਕੋ ਜ ਾਂ ਮ ਸਕ ਪਟਹਨੋ। 

• ਜੇ ਘਰ ਟਵਚ ਤ ਹ ਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵ ਜ਼ੇ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹ ੂੰਚ ਏ ਜ ਣ ਦ  ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਦਰਵ ਜ਼ੇ ’ਤੇ ਟਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਟਮਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਟਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢੱਕੋ ਜ ਾਂ ਮ ਸਕ ਪਟਹਨੋ। 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਕੂੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

ਜੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਕੋਟਵਡ-19 ਲਈ ਪ ਜ਼ੀਟਟਵ ਜ ਾਂਟਚਆ ਟਗਆ ਸੀ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਇਕ ਟਸਹਤ ਦੇਖਭ ਲ ਪਰਦ ਤ  ਦ ਆਰ  ਟਨਦ ਨ ਕੀਤ  ਟਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਹਨ, 

ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਖ ਦ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਕਰ ਲੈਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ: 

• ਤ ਹ ਡੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦੇ ਪਟਹਲੀ ਵ ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ  ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਟਦਨ ਗ ਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ

• ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੂੰਟਟਆਾਂ ਲਈ ਬ ਖ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਟਰਹ  ਹੈ (ਬ ਖ ਰ ਘਟ ਉਣ ਵ ਲੀ ਦਵ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਟਬਨ ਾਂ) ਅਤੇ 

• ਤ ਹ ਡੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਾਂ ਟਵਚ ਸ ਧ ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਕੋਟਵਡ-19 ਲਈ ਪ ਜ਼ੀਟਟਵ ਪ ਇਆ ਟਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਟਕਸੇ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਖ ਦ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ: 

• ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 10 ਟਦਨ ਤੱਕ 

• ਜੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਟਵਕਸਤ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਪੱਰ ਟਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰੋ 

ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ  
ਕੋਟਵਡ-19 ਵ ਲੇ ਬਹ ਤੇ ਲੋਕ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਕੀ ਟਬਮ ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਘਰੇਲ  ਦੇਖਭ ਲ ਨ ਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
 

•  ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ  

•  ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵਫਨ (ਟਾਈਲ ਨੋਲ®) ਲਓ। ਨੋਟ ਕਰੋ: 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗਰੈ, 

ਵਕਸੇ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਤੋਂ ਵਸਿੱਧੇ ਵਮਲਣ  ਾਲੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦ ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  
 

ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ “ਇਲਾਜ਼” ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵ ਸ਼ਾਣ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕੋਦੀਆ।ਂ 
 

 

 

ਸੈ   ਸਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਾਂਟੀ ਕਵਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਹ ੈ(ਕਕਸੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੈਸਟ* ਲਈ ਪ੍ਾਜ਼ੀਕਟਵ ਪ੍ਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ

ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: 
➢ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ - ਘਰ ਕਵਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਕੂਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ੋ

➢ ਆਪ੍ਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ

➢ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤ ੇਕਦਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਹਤ ਅਕਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ 

 

ਟਸਹਤ ਦੇਖਭ ਲ ਦੇ ਕ ਮੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਟਹਲ ਾਂ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਨ ਵ ਟਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਰ ਜ਼ਗ ਰਦ ਟਤਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਪਰਦ ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮ ਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 

  

 

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

 ਕੋਵਵਡ -19 ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
 



ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੈਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਘਰੇਲ ੂਇਕਾਂਤਿਾਸ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ | ਪੂੰਨਾ 2 

  

 
 

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਓ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਓ, ਖਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
 ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵ ਅਕਤੀ, ਗਰਭ ਤੀ, ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦ ੇਗੂੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਾਂ ਲਈ ਡ ਕਟਰੀ ਦਖੇਭ ਲ ਪਰ ਪਤ ਕਰੋ: 

 

 
 

ਜਾਨਲੇ ਾ ਲਿੱ ਛਣਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  911 ’ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਡਸਪੈਚਰ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ -19 ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ ਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।  

 

ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਦ ਵਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।  
 

ਕੋਵ ਡ -19 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅਪ ਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਰਲ ਸਰੋਤ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਦੂਵਜਆ ਂਨੂੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਅਟਤਟਰਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  
 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰੋ 
•  ਇਕ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਰਵਹਣ  ਾਲੇ ਬਦਲ ੇਂ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰ।ੋ  
•   ਿੱਖਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਇਹ ਸੂੰਭ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਦਖੇੋ)।  

•  ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ ੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ  ਤ ਾਂ ਟਚਹਰ  ਢੱਕੋ ਜ ਾਂ ਮ ਸਕ ਪਟਹਨੋ।  
•  ਹ ਾ ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਪਰ ਾਹ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਵਖੜਕੀ ਖੋਲਹੋ  ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਪਿੱਖੇ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਏਅਰ ਕੂੰਡੀਸਨਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ  
•  ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਵਦਓ।  
•  ਦਜੂਿਆਂ ਲਈ ਭੋਿਨ ਜਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਿਨ ਨਾ ਪਰੋਸੋ।  

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ  
•  ਿਦੋਂ ਿੁਸ  ਂਜਿਮਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਪਾਲਿੂ ਿਾਨਵਰਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਿਾਨਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਸੂੰਭਾਲੋ।  

 

 
 
 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਹਰਾ ਢੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ 

•  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ  ਾਹਨ ਵ ਿੱਚ) ਜਾਂ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਢਿੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ (ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਹੁਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਵਡਸਪੋਸੇਜਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਚਹਰੇ ਦੇ 
ਮਾਸਕ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

•  ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਕਣਾ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ  ਿੱ ਵਡਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹਠੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਬਿੱਚਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕਣ 

ਜਾਂ ਦਮ ਘੁਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਖੂੰਘਦੇ ਅਤੇ ਵ ੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਢੱਕ ਲਓ  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਛਿੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਨ ੂੰ  ਵਟਸ  ਨਾਲ ਢਿੱਕ ਲਓ।  ਰਤੇ ਗਏ ਵਟਸ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਕਤਾਰਬਿੱਧ ਕ ੜੇਦਾਨ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿੱਟ ਵਦਓ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤੁਰੂੰਤ ਧੋ ੋ।  
 

 
 

ਵਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ  
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਸੀਸੇ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ, ਕਿੱਪ, ਖਾਣ  ਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਵਬਸਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤ ਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ  ਰਤੋਂ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋ ।ੋ 
 

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 
ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋ ੋ, ਖਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱ ਕ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ, ਖੂੰਘਣ ਜਾਂ ਵਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਬਾਥਰ ਮ ਜਾਣ ਸਮੇਂ; ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਵਤਆਰ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਗੜੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖੁਸਕ 

ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਥ ਗੂੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ।  
 

ਸਾਰੀਆ ਂ“ਵਜਆਦਾ  ੂਹ ਿਾਲੀਆਂ" ਸਤਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਗੋ੍ਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ੋ

ਵਜ਼ਆਦਾ ਛ ਹ  ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ, ਦਰ ਾਜ਼ ੇਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਬਾਥਰ ਮ ਵਫਕਸਚਰ, ਟਾਇਲਟ, ਫੋਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਟੇਬਲੇਟ ਅਤੇ ਬੈੈੱਡ ਦੇ ਪਾਸੇ 

ਦੇ ਮੇਜ਼ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕਸੇ  ੀ ਸਤਹ ਵਜਸ ’ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ -ਰਵਹਤ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲ  ਸਫਾਈ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ੂੰ ਨਾਸਕ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਪ ੂੰ ਵਝਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ।  
 

ਪ੍ਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰ ੋ
ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਜ ਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸ ਨੇਹੇ ਰ ਹੀ ਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟਸਹਤ ਮ ਲ ਾਂਕਣ ਦ  ਜ ਆਬ ਦੇ ਕੇ ਜ ਾਂ ਜਦੋਂ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਸੈਕਰ ਮੈਂਟੋ ਕ ਊਾਂਟੀ ਪਬਟਲਕ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਕ ੱਲ ਪਰ ਪਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਕ ਝ ਪਰਸ਼ਨ ਾਂ ਦ  ਉਤੱਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਟਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਸ ਰ ਨ ੂੰ  ਧੀਮ  ਕਰਨ ਟਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਪ ਜ਼ੀਟਟਵ ਜ ਾਂਟਚਆ ਜ ਾਂਦ  ਹ ੈਪਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਟਸਹਤ ਆਾਂਕਲਣ ਪਰ ਪਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤ  ਹੈ ਜ ਾਂ ਸੈਕਰ ਮੈਂਟੋ ਪਬਟਲਕ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਕ ੱਲ ਪਰ ਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਟਵਚਕ ਰ (916) 875-5881 ਨ ੂੰ  

ਕ ੱਲ ਕਰੋ। 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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ਕੂੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 
ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਟਜਹੇ ਸਥ ਨ ’ਤੇ ਕੂੰਮ ’ਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ ਾਂ ਸਕ ਲ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ ਟਜੱਥੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਕੋਟਵਡ-19 ਟਮਟਲਆ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ ਜ ਾਂ ਟਜੱਥੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਦ ਟਜਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਫਲੈ ਅ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥ ਨ ਜ ਾਂ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਸ ਟਚਤ ਕਰੋ ਤ ਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨ ਸ ਰ ਦ ਟਜਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਵ ਉਣ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਟਵਚ ਜ ਣ ਦੀ 

ਸਲ ਹ ਦੇ ਸਕਣ। 

 

ਜਦੋਂ ਤ ਹ ਡ  ਘਰੇਲ  ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਸਮ ਪਤ ਹ ੂੰਦ  ਹ ੈਅਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹ ਣ ਲ ਗ ਫਲੈ ਉਣ ਵ ਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਟਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਆਮ ਗਤੀਟਵਧੀਆਾਂ ਟਵਚ ਦ ਬ ਰ  

ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ ਾਂ ਟਵਚ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥ ਨ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਸਕ ਲ ਵ ਪਸ ਜ ਣ  ਸ਼ ਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹ ਡ  ਟਸੈਟ ਪ ਜ਼ੀਟਟਵ ਸੀ ਤ ਾਂ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਇਸਨ ੂੰ  ਦ ਹਰ ਉਣ  

ਨਹੀ ਾਂ ਚ ਹੀਦ  ਅਤੇ ਤ ਹ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥ ਨ ਜ ਾਂ ਸਕ ਲ ਜ ਣ  ਦ ਬ ਰ  ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਗੇਟਟਵ ਟੈਸਟ ਜ ਾਂ ਪਬਟਲਕ ਹੈਲਥ ਦ  ਕੋਈ ਪਤੱਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਲਵਹਦਗ੍ੀ 
ਹੇਠ ਟਲਟਖਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ ਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਾਂ* ਨ ੂੰ  ਖ ਦ ਦ  ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਕਰਨ ਬ ਰੇ ਦੱਸਣ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਓ, ਭ ਵੇਂ ਟਕ ਉਹ ਖ ਦ ਠੀਕ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋਣ (ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦਖੇੋ): 
• ਜੇ ਉਹ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦ  ਤਜ਼ਰਬ  ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਾਂ ਤ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਆਖਰੀ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਟਦਆਾਂ ਪ ਰੇ 10 ਟਦਨ ਲਈ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ 

ਹੋਣ ।  ਇਹ ਉਨ੍ ਾਂ ਟਵਅਕਤੀਆਾਂ ਉਪੱਰ ਲ ਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੂੰਦ  ਹੈ ਟਜਨ੍ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੀਬਰ ਟਬਮ ਰੀ ਦ  ਉਚੱ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਟਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਚੱ ਜ਼ੋਖਮ ਵ ਲੇ ਹ ਲਤ ਾਂ 

ਟਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦ . ਹ ਨਰਮੂੰਦ ਨਰਟਸੂੰਗ ਅਤੇ ਸ ਧ ਰ ਤਮਕ ਸਥ ਨ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਹ ਤ ਟਜ਼ਆਦ  ਕਮੀ ਨ  ਹੋਏ ਜ ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ 

ਰੱਟਖਆ ਪਰਣ ਲੀ ਵ ਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਟਜਨ੍ ਾਂ ਨ ੂੰ  14 ਟਦਨ ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਜ ਰੀ ਰੱਖਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਉਹ ਟਵਅਕਤੀ ਜੋ 10 ਟਦਨ ਦੇ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਆਖਰੀ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ 14 ਟਦਨ ਬ ਅਦ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਾਂ ਦੀ 

ਟਨਗਰ ਨੀ ਜ ਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਸਫ਼ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ ਰੇ ਅਟਭਆਸ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਟਜਨ੍ ਾਂ ਟਵਚ ਟਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਢੱਕਣ  

ਜ ਾਂ ਮ ਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਸ਼ ਮਲ ਹੈ (ਇਸ ਟਵਵਚ ਤ ਹ ਡੇ ਘਰ ਟਵਚ ਇਹ ਕਰਨ  ਸ਼ ਮਲ ਹੈ) ਦ ਟਜਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ ੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਖਣ , ਅਤੇ 

ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਖ ਦ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਦ ਟਜਆਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਟਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ। 

• ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਜੋ ਲੱਛਣ ਟਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਟਵਡ-19 ਵ ਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ ਟਵਚ ਇਕ ਾਂਤਵ ਾਂਸ ਦੀਆਾਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੇ 

ਅਨ ਸ ਰ ਖ ਦ ਨ ੂੰ  ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਕਰ ਲੈਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

 

*ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਕੋਈ ਅਟਜਹ  ਸੂੰਪਰਕ ਹੈ ਜ:ੋ 

• 24 ਘੂੰਟੇ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਕੋਟਵਡ-19 ਵ ਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ਲ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੱੁਲ 15 ਕਮਨਟ ਜਾਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰਹ  ਸੀ, 

ਕੋਟਵਡ-19 ਵ ਲੇ ਟਵਅਕਤੀ  ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਟਦਨ ਪਟਹਲ ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਟਦਆਾਂ (ਜ ਾਂ, ਬਹ ਤੇ ਟਵਅਕਤੀ ਟਜਨ੍ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦ ਆਰ  

ਕੋਟਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟਟੂੰਗ ਤੋਂ 2 ਟਦਨ ਪਟਹਲ ਾਂ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ  ਘਰੇਲ  ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਸਮ ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਟਗਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਟਦੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ 

• ਢ ੱਕਵੀ ਾਂਆਾਂ ਸ ਵਧ ਨੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਟਬਨ ਾਂ ਕੋਟਵਡ-19 ਵ ਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਾਂ ਜ ਾਂ ਟਰਸ ਵ ਦੇ ਨ ਲ ਸੂੰਪਰਕ ਟਰਹ  ਹੈ 

 

ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਇਹ ਟਸਫ ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਤ ਹ ਡੇ ਘਰੇਲ  ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਤ ਹ ਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ ਟੱ ਦ ਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਕਈੋ ਵੀ 

ਤ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਨੇੜਲ  ਸੂੰਪਰਕ ਰੱਖਦ  ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਤ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਟਹਦਗੀ ਦੀ ਟਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਟਜਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਉਪੱਰ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤ  ਟਗਆ ਹੈ, ਤ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਟਦਨ ਬ ਅਦ ਤਿੱਕ  ਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਗੇੀ।  
 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲ  ਸੂੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਰ ਾਂ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਸੀਨਾ, 
ਲਾਰ, ਥੁਿੱਕ, ਨਿੱ ਕ ਦੀ ਬਲਗਮ, ਉਲਟੀ, ਵਪਸਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤ) ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਵਡਸਪੋਸੇਜਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ 

ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
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ਕੋਰੋਨਾਵ ਸ਼ਾਣ ੂੰ  ਦੇ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ।  
 
 
 

ਲਾਸ ਐਜਂਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਟੈਵਨਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਏਜੂੰਸੀ ਤੋਂ ਅਨੁਕ ਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
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