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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। ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਹਨ ਵਜਸਦੀ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ 

ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਫੈਲਾਅ 

ਸਕਦ ੇਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। 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 ਸਵੈ-ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ੇਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਚ ਆਏ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਲਵਹਦਗੀ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਦਵੂਜਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋ ਵਗਆ 

ਸੀ, ਨੰੂ ਵਿੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਇਹ ਵਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਕ ਉਹ ਵਿਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ 

ਉਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਿਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤ ੇਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰਿੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਕੋਡ 101040, 101085, 120175, 120215, 120220, ਅਤੇ 120225 ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ, ਹਸਿਤ ਅਹਧਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਦਿੰਦਾ ਿੈ: 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਚ ਪਜਰਭਹਸ਼ਤ ਕੀਤਹ ਜਿਆ ਹੈ, ਸਹਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਹ ਕੋਜਿਡ-19 

ਨਹਲ ਜਨਦਹਨ ਕੀਤਹ ਜਿਆ ਹੈ ਿਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਹਿਨਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਲਹਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਇਕਹਾਂਤਿਹਸ ਕਰ ਲੈਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਚ ਘਰੇਲ  ਸੰਪਰਕ, ਜਨਕਟਿਰਤੀ ਸਾਥੀ, ਦੇਖਭਹਲਕਰਤਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਹਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਹਿਦਾ 

ਰਹਿ ਰਿ ੇਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਿ ਅਹਤ ਜਰ ਰੀ ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ’ਤੇ ਲਾਗ  ਨਿੀ ਂਿੁਿੰਦਾ, ਇਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਿ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰਭਾਵੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਿਤ ਅਹਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਹਲਿਤ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਿਾਰਜ ਨਿੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 
 

 

ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਦੀ ਜਡਿੀਜ਼ਨ 

ਓਲੀਵੀਆ ਕਸੀਰੀ, ਐਮ.ਡੀ, ਐਮ.ਐਸ, 

ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਫਸਰ 

7001-ਏ ਈਸਟ ਪਾਰਕਵ,ੇ ਸੂਟ 600 ਏ 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ,ੋ ਸੀਏ 95823 
ਫੋਨ (916) 875-5881 

ਫੈਕਸ (916) 875-5888 
www.scph.com 

http://www.scph.com/


ਪੰਨਾ 2 

ਅਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ: ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸਨ ਿੰ  ਕੋਹਵਡ -19 ਿੈ ਜਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਿੈ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲ  ਸਿੰਪਰਕ, 

ਹਨਕਟਵਰਤੀ ਸਾਥੀ, ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਿੰਪਰਕ 
 

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

ਘੰਟ ੇਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸਿੇਂ ਲਈ 6 ਫ ੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਦੀ ਦਰੂੀ ਰਹੀ ਹੈ) ਮਰਹਾ 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) ਜਾਂ 

b. ਇੁੱਕ 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 ਕਿ 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। 

 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਿਰ, ਇਿੱਕ ਵਨਕਟਵਰਤੀ ਸਾਿੀ, ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸੈਵਟੰਗ ਦੇ 

ਿਾਹਰ ਇਿੱਕ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸਦੀ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ 

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
 

a. ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਮਿਸਨੰੂ ਕੋਮਵਡ-19 ਮਰਹਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਲੁੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਵਚ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 10 ਮਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵਚ ਿਾਾਂ ਮਕਸੀ ਹੋਰ ਮਰਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ 

b. ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਮਿਸਨੰੂ ਕੋਮਵਡ-19 ਮਰਹਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ 14 ਮਦਨ ਬਾਅਦ ਤੁੱਕ ਲੁੱਛਣਾਾਂ 

ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 

c. ਮਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਫਾਰਿਾਮਸਊਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਾਂ (ਉਦਾ. ਹਰ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ ਪਮਹਨਣਾ, ਦਮੂਿਆਾਂ ਤੋਂ 

6 ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣਾ) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
 

ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਮਬਿਾਰੀ ਦਾ ਉੁੱਚ ਜ਼ੋਖਿ ਹੈ, ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਿੋ ਉੁੱਚ ਜ਼ੋਖਿ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤਾਾਂ 

ਮਵਚ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾ. ਹ ਨਰਿੰਦ ਨਰਮਸੰਗ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰਾਤਿਕ ਸਥਾਨ) ਿਦੋਂ ਤੁੱਕ ਮਕ ਅਿਲੇ ਦੀ ਬਹ ਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਕਿੀ ਨਾ ਹੋਏ ਿਾਾਂ 

ਕਿਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਰੁੱਮਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ 14 ਮਦਨਾਾਂ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਵੈ-ਅਲਵਹਦਗੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸ ੇ ਵਵਅਕਤੀ 

ਨਾਲ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਜਸਦਾ: 

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

b. ਵਜਸਨੰੂ ਅਵਜਹ ੇਲਿੱਛਣ ਅਤ ੇਸੰਕੇਤ (ਿੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਜਾਂ 

c. ਵਜਸਨੰੂ ਇਕ ਵਚਵਕਤਸਕ ਦਆੁਰਾ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

 
ਅਲਵਹਦਾ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਅਲਵਹਦਗੀ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਅਲਵਹਦਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਾ 

ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਛਿੱਡ ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ ਜਗ੍ਾ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਮਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ ਅਲਮਹਦਾ 

ਰਮਹਣ ਸਬੰਧੀ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ ਸੂਚੀਿਿੱਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦੀ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ੋਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

 

ਜੇ ਅਲਵਹਦਾ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਿਹਤੁ ਹਲਕੇ ਹੋਣ), ਦਵੂਜਆਾਂ ਨੰੂ 

ਕੋਵਵਡ -19 ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਲਾ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਮਵਡ-

19 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਮਵਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ। ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਦਵੂਜਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿੋ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਸਾਰੇ ਿਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ: 

 ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੁੱਗ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ (ਭਾਵ 2-ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਵਚ ਦਿੂੀ ਖ ਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਸਿੇਂ ਬਾਅਦ, ਿਾਾਂ ਇਕਹਰੀ-ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਸਿੇਂ ਬਾਅਦ) 

 ਸੀਰੀਜ਼ ਮਵਚ ਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ 



 ਿੌਿੂਦਾ ਕੋਮਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਬਨਾਾਂ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 

ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਾਂ ਉੁੱਪਰ ਅਤ ੇਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਮਵਚ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀਆਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦਾ 

ਹੈ ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

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 ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਿ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ, 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। (ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕੋਡ § 120295)। 


