
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹ ੇਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸਪੰਰਿ* ਕਰਹਾ ਹ ੈਕਜਸਨ ੰ  ਿੋਕਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਿ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ 
ਿੀ ਕਿਸ਼ਾਣ ੰ  ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਹ ੋਜਾਿੋ ਪਰ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਕਿਲਿੁੱਲ ਿੀ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ। ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ 
ਕਿਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਉਸ ਕਿਸ ੇਿੀ ਕਿਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਦ ਕਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ ੋਕਿ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਸਪੰਰਿ ਕਿਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
 

*ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਿੋਈ ਅਕਜਹਾ ਸੰਪਰਿ ਹੈ ਜ:ੋ 

• 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ 6 ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ ੁੱਲ 15 ਮਿਨਟ ਜਾਾਂ ਮਿਆਦਾ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕਰਹਾ ਸੀ, 

ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ  ਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਕਦਆਾਂ (ਜਾਾਂ, ਿਹਤੁੇ ਕਿਅਿਤੀ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਿੋਕਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਕਟਗੰ ਤੋਂ 2 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਾਂ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਕਿਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਘਰੇਲ  ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਸਮਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

• ਢੁੱਿਿੀ ਾਂਆਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਾਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਿ ਤਰਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਸਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਰਹਾ ਹੈ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱ  ਸਵੈ-ਅਲਕਿਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹ ੇਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸਪੰਰਿ ਕਰਹਾ ਹ ੈਕਜਸਨ ੰ  ਿੋਕਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਿ ਜਾਾਂ ਪਸ਼ੁਟੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪ ਰੇ 10 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਖਦੁ ਨ ੰ  ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਕਿ ਸੀ ਡੀ ਸੀ (CDC) 14 ਕਦਨ ਦ ੇਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀ 
ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ, 10 ਕਦਨ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿੀਤੀ ਅਿਧੀ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹ ੈਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਿਅਿਤੀਆਾਂ ਉਪੱਰ ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੀਿਰ ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਚੱ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਅਿਤੀ ਜੋ ਉਚੱ ਜ਼ੋਖਮ ਿਾਲੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਕਿਚ ਿੰਮ ਿਰਦ ੇਹਨ 

(ਉਦਾ. ਹਨੁਰਮੰਦ ਨਰਕਸੰਗ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਿ ਸਥਾਨ) ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਕਿ ਅਮਲੇ ਦੀ ਿਹਤੁ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਮੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਾਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਰੱਕਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ 

ਕਿਅਿਤੀ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

10 ਕਦਨ ਦ ੇਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ 14 ਕਦਨ ਿਾਅਦ ਤਿੱ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, 

ਤਾਾਂ ਘਰ ਕਿਚ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤ ੇ‘‘ਤਾਾਂ ਿੀ ਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਕਿਿਸਤ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਿੀ?’’ ਭਾਗ ਨ ੰ  ਪੜ੍੍ੋ। 
• ਹਰ ਸਮੇਂ (ਘਰ ਕਿਚ ਰਕਹਣ ਸਮਤੇ) ਕਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਢੱਿਣ ਜਾਾਂ ਮਾਸਿ ਪਕਹਨਣ, ਦ ਕਜਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦ ਰ ਰਕਹਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਾਂ 

ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਰੋਿਾਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਦ ਕਜਆਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਕਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਜਾਰੀ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾ. ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹੋ) 
ਅਤੇ: 

• ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ ਿੱਚ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਕਦਨ ਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ 
ਇਸ ਕਿਅਿਤੀ ਨੇ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿਚ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ। 

• ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਅਿਤੀ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਕਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸਪੰਰਿ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਕਦਨ ਦਾ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦਾ 
ਸਮਾਾਂ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਮੜੁ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏਗਾ ਕਜਸ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

 

 

 

ਸੈਕਰਾਿੈਂਟੋ ਕਾਊਾਂਟੀ ਮਵਚ, ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਵਅਕਤੀ(ਆਾਂ) ਨਾਲ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹ:ੈ 

➢ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ - ਘਰ ਮਵਚ ਰਹੋ ਅਤੇ 10 ਮਦਨਾਾਂ ਲਈ ਦਮੂਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ੋ

➢ 14 ਮਦਨਾਾਂ ਲਈ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨੀਟਰ ਕਰੋ 

➢ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੁੱਤ ੇਕਦਿਾਾਂ ਨਾਲ ਮਸਹਤ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦ ੇਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਾਮੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਿਾਰਿਾਈ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਘਰੇਲੂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  
ਕੋਹਿਡ -19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ 
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• ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿੱਚ ਸਿਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ 10 ਕਦਨ ਦਾ ਿਾਅਦ ਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਲਾਗ ਗਰਸਤ 
ਕਿਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਘਰੇਲ  ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਸਮਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੁਦੰੀ ਹੈ।  

ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ  ੀ ਿਨ? 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨ ੰ  ਸੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੋ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਲਵਹਦਗੀ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦ ਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਘਰ ਰਹੋ। ਕੰਿ, ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ।  
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱਖ ਕਰ।ੋ  

o ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਰੇ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀ ਦਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਵਿਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, 
ਗਰਭਿਤੀ, ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸਿਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰੁਾਣੀ ਵਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿ਼ਿੋਰ ਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।  
o ਿਿੱਖਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ  
o ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਢੱਿ ੋਜਾਾਂ ਮਾਸਿ ਪਕਹਨੋ। 

• ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਵਦਓ।  

• ਦ ਵਿਆਂ ਲਈ ਭੋਿਨ ਵਤਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਿਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੋ।  

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਵਿਿੱਚ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਕ ਲਓ ਿਾਂ ਮਾਸਕ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

•  ਪ੍ਾਲਤ  ਿਾਨਿਰਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਿਾਨਿਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਸੂੰਭਾਲੋ।  
ਕੀ ਮੈਂ ਅਲਕਿਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਿਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਸ ਦਾ/ਦੀ ਿਾਂ? 

• ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਿੇਿਲ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਕਚਕਿਤਸਿ ਰ ਪ ਕਿਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਤੇ ਛਿੱਡੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰ।ੋ  
 

 ੀ ਮੈਨ ੂੰ   ੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ  ਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? 

ਕੋਵਿਡ -19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 

ਕਰਿਾਓ।  
 

• ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੈਕਰਾਿੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ 
ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਿਾਸਕ ਪਾਓ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾ਼ਿੀਵਟਿ ਹੈ: 
o ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿਚ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਇਕਿੱ ਲੇ ਹੋ ਜਾਓ।  
o ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਲਵਹਦਗੀ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਨਰਦੇਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਵਟਿ ਹੈ: 
o ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪ ਰੇ 10 ਕਦਨ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
o 14 ਕਦਨ ਿਾਅਦ ਤਿੱ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਪੱਰ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹ ੈਖੁਦ ਦੀ ਅਤ ੇਦ ਕਜਆਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤ ੇਸਾਰੇ ਅਕਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਸਿਤ ਦੀ ਕ ਵੇਂ ਕਨਗਰਾਨੀ  ਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ? 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ:  
• ਬੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਿਾਾਂਿਾਾਂ • ਥਿਾਿਟ • ਗਲਾ ਪੱਿ ਜਾਣਾ 

• ਖੂੰਘ • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ • ਨੱਿ ਭਰ ਜਾਣਾ ਜਾਾਂ ਿੱਗਣਾ 

• ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਿਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ • ਕਸਰਦਰਦ  • ਜੀਅ ਮਚਲਣਾ ਜਾਾਂ ਉਲਟੀ 

 • ਸੁਆਦ ਜਾਾਂ ਗੰਧ ਦੀ ਸਿੰੇਦਨਾ ਕਿਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿਮੀ • ਦਸਤ 

 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵ ਕਸਤ  ਰਾਂ ਤਾਂ  ੀ ਿੋਏਗਾ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ 
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ -19 ਿਾਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਵਬਿਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਵਿਲਣ ਦੀ 
਼ਿਰ ਰਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਰ ਼ਿਰ ਰੀ ਵਸਹਤ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਿੇਡੀਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਹ।ੋ  
 

 
 

ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਡਾ ਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ  ੀ  ਰਾਂ? 

ਜੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਰੌ ’ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਵਿਚ 

911 ਨ ੰ  ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਹੋ।  
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਵਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ  
• ਿੇ ਸੂੰਭਿ ਹਿੋੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕਣਾ ਿਾਂ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

• ਿੇ ਸੂੰਭਿ ਹਿੋੇ ਤਾਂ ਵਨਿੱਿੀ ਿਾਹਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤ ੇਡਰਾਈਿਰ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ 
ਵਿੂੰਨੀ ਹ ੋਸਕ ੇਦ ਰੀ ਰਿੱਖੋ ਅਤ ੇਵਖੜਕੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਹਠੇਾਂ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕ ੋਜਾਂ ਿਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਨਤਕ ਆਿਾਿਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  

 

 ੀ ਪਬਕਲ  ਿੈਲਥ ਮੇਰੇ  ੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸ  ਲ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ  ਰਗੇੀ? 

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਕਈੋ ਵਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਵਚਤ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਼ਿਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  
 

ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਹਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ? 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਰਹਾ ਹ ੈਵਿਸਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿੱਕ ਹ ੈਿਾਂ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ 
ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸਾਰ ੇਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਪ੍ ਰ ੇਕਰਦ ੇਹੋ:  

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਕੈਸੀਨ ਲਿੱ ਗ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ- ਇਸਦਾ ਭਾਿ ਹੈ 2-ਡੋਜ ਿਾਲੀ ਿਕੈਸੀਨ ਸੀਰੀਜ (ਫਾਈਜਰ ਿਾਂ ਮੋਡਰਨਾ) ਵਿਚ ਦ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 
ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਿਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਿਾਂ ਇਕਹਰੀ-ਡੋਜ ਿਾਲੀ ਿਕੈਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 
ਵਜਆਦਾ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 

• ਆਪ੍ਣੀ ਆਖਰੀ ਡਜੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋ 
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• ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ ੈ

ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਕੈਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਨਹ ਾਂ  
ਨ ੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਜੇ ਮੇਰੇ   ੱ ਝ ਿੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ   ੀ  ਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?  

ਕੋਰੋਨਾਵਿਸ਼ਾਣ ੰ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਬਕਲ  ਿੈਲਥ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ। 
 
 

ਲਾਸ ਐਜਂਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਟੈਵਨਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਨੁਕ ਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

