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28 ਜੁਲਾਈ, 2020 
 

California ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ -19) ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਵਵਡ -19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ 

County of Sacramento ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਵਵਡ -19 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਫੈਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਇਿੱਕ ਦਜੇੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵਵਡ -19 ਨਾਲ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ 

ਵਿਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਸਵਿਤੀ, ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਮੂਨੀਆ, 

ਅੰਗ ਦਾ ਖਰਾਿ ਹੋਣਾ, ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇSacramento County ਵਵਿੱਚ ਵਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, County of Sacramento ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਵਿਕਾਰੀ (“ਵਸਹਤ ਅਫਸਰ”) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਵ-ੈਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ੇਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਿਆ ਕੋਡ 101040, 101085, 120175, 120215, 120220, ਅਤੇ 120225 ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ, ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ: 
 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਸਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨ ਿੰ  ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ 

ਹਵਾਲਾ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ।  
 

ਇਹ ਅਸਤ ਜਰ ਰੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸਹਲੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦਾ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰਭਾਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸਲਿਤ ਰ ਪ ਸਵੱਚ ਿਾਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿਵੀਜ਼ਨ  

ਓਲੀਵੀਆ ਕਸੀਰੀ, ਐਮ.ਡੀ, 

ਐਮ.ਐਸ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਫਸਰ 

7001-ਏ ਈਸਟ ਪਾਰਕਵੇ, ਸੂਟ 600 ਏ 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95823 

ਫੋਨ (916) 875-5881 

ਫੈਕਸ (916) 875-5888 

www.scph.com 

http://www.scph.com/
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ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜਰ ਰਤਾਾਂ: ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ  
 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ ਹੇਠ ਸਲਿੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 

ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ: 

a. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ: (ਓ) ਪਵਹਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ 10 ਸਦਨ ਅਤ ੇ(ਅ), ਿੁਖਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇਵਿਨਾਾਂ ਿੁਖਾਰ ਤੋਂ ਵਿਨਾਾਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 24 ਘਿੰਟ,ੇ ਅਤ ੇ(ੲ) ਹੋਰ 

ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਉਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ  ਦੀ 

ਜਗ੍ਾ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਛਿੱਡ ਸਕਦ ੇਜਾਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ ਜਗ੍ਾ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।  

b.  ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੂਚੀਿਿੱਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦੀ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ੋ

ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ। 

c. ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰ,ੋ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਵਕ (a) ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ 

ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰ ੇ10 ਵਦਨ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ, (b) 14  ਵਦਨ ਦੇ ਪ ਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਹੋਿੇਗੀ, ਅਤੇ (c) ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ ਦਖਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ (ਵਿਿੇਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਚਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦ ਵਿਆਾਂ ਤੋਂ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ ੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ)। 

 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਵਚ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਉਸ ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ (24 

ਘੂੰਟ ੇਦੀ ਅਿਧੀ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਮਨਟ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ 6 ਫ ੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ) ਵਰਹਾ ਹੈ: 

a. ਕੋਵਵਡ- 19 ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਸਨੰੂ ਲਿੱਛਣ ਹਨ (ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੋਂ 2 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦ ਤਿੱਕ ਉਹ ਘਰੇਲੂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਅਵਿੀ ਵਵਚ); ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਨੁਕੂਲ 

ਲਿੱਛਣ ਹਨ) ਜਾਾਂ 

b. ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਸਦੀ ਕੋਵਵਡ -19 (ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ) ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ 

ਆਏ (ਨਮੂਨਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)। 

ਨੋਟ: ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਾਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵਵਡ -19 ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਪੜਾ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਪਵਹਵਨਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦਓ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ -19 ਨੰੂ 

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ, ਵਨਕਟਵਰਤੀ ਸਾਿੀਆਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਚੁਿੱਕਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਅਤ,ੇ ਜੇ ਲਾਗ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਵਵਡ -

19 ਨੰੂ ਦਵੂਜਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਫਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੀ ਹੋਣ।  
 

ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਤੁਰਿੰਤ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ: 

a. ਕੋਵਵਡ- 19 ਲਈ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਹੈ, ਜਾਾਂ 

b. ਇਕ ਅਵਜਹ ੇਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਜਸਨੰੂ ਕੋਵਵਡ -19 ਸੀ ਜਾਾਂ ਵਜਸਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ 

ਵਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੇਤ ਅਤ ੇਲਿੱਛਣ ਜੋ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਜਾਾਂ 

c. ਇਕ ਵਚਵਕਤਸਕ ਨੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਕੋਵਵਡ -19 ਤੋਂ ਸੰਕਰਵਮਤ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਵਜਸਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਦਵੂਜਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ਾਣੂੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਮਾਰ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਵੂਜਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਕੋਵਵਡ -

19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।  



ਪੰਨਾ  3 
 

 

ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਸਵੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ 

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਉਹ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਸਵਡ -19 ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੁਿੰਦੇ: 
 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਅਲਿੱਗ ਹੋਣ: 

a. ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਲਿੱਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 10 ਸਦਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

b. ਿੁਖਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇਵਿਨਾਾਂ, ਿੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਾਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 24 ਘਿੰਟ ੇਅਤੇ  

c. ਹੋਰ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਅਲਿੱਗ ਹੋਣ: 

ਓ. ਉਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਿਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਕੋਵਵਡ -19 ਦਾ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਟੈਸਟ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ 

 
ਜੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਸਹਤ 

ਅਵਿਕਾਰੀ ਵਾਿ ੂਕਾਰਵਾਈ(ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਸਵਲ ਨਜ਼ਰਿੰਦੀ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਸਹਤ ਸਹਲੂਤ ਜਾਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਜਗ੍ਾ 

ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਾਂਵਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਿ ਹੈ ਵਜਸਦੀ 

ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। (ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕੋਡ §120295) 


