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ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਕੋਵਿਡ-19

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 15 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਮੰਿਾਂ ਲਈ ਉਸੇਇਨਡੋਰ ਹਵਾ ਨ ੰ ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ
ਟਵਅਕਤੀ ਨਾਲਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਜਸਨ ੰ ਕੋਟਵਡ-19 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ।

Guidance for Close Contacts (COVID-19) Update: 7/21/2022

ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ:
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਟਿਆਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਉਣਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਟਦਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਟਿਿਆਉਣਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਟਹਨਣਾਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।
ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕਾਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਕਵੇਂ ਕਰਨਾਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾਕਰਕੇ ਇਹ ਟਲੰਕ ਵੇਿ:ੋ
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬ ਸਿਰ ਿੁਰਾਕਾਂ ਲਈਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:www.bit.ly/Vx-Eligible

ਨੋਟ: ਹਾਲਾਂਟਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕੁਆਰੰਿੀਨ ਕਰਨਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ 10 ਟਦਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਟਵਡ-19 ਟਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਟਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ
ਰਟਹਣਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰੋ ਟਜਵੇਂ ਟਕ: ਬਜੁ਼ਰਗ ਟਵਅਕਤੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਸਹਤ ਸਮੱਟਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਟਜਹੀਆਂ ਟਸਹਤ ਸਮੱਟਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਇਟਮਊਨ ਟਸਸਿਮ ਨ ੰ ਕਮਜੋ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਟਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਕਾਕਰਣਨਹੀਂ ਹੋਇਆਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਰੋਤ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ
https://bit.ly/AC-C19

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚਆਏਹੋ
(ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ)

ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈਆਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਟਜਸਨ ੰ
ਕੋਟਵਡ-19 ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕੁਆਰੰਿੀਨ ਕਰਨਦੀ ਲੋੜਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਟਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੱਚ ਟਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਦੈਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨਆਈਸੋਲੇਿ ਕਰ ਲਓ (ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ) ਅਤੇ ਕਟੋਵਡ-19
ਲਈ ਿੈਸਿ ਕਰੋ!

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚਆਉਣ (Exposed) ਦਾ ਮਤਲਬਹੈ 24-ਘੰਟਿਆਂ
ਦੀ ਟਮਆਦ ਟਵੱਚ ਕੁੱ ਲ 15 ਟਮੰਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਡੋਰ ਹਵਾ ਟਵੱਚ
ਸਾਹ ਲੈਣਾ। (ਉਦਾਹਰਣ: 3 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਵਾਰ, 5-ਟਮੰਿ ਲਈਆਹਮੋ-
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ 15-ਟਮੰਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।)

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕੋਟਵਡ-19 ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੰਘ, ਗਲੇ ਟਵੱਚ ਿਰਾਸ਼, 
ਦਸਤ, ਥਕਾਵਿ, ਜਾਂ ਟਸਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣਮਟਹਸ ਸ
ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਟਦਨ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਿੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟਬਮਾਰ ਮਟਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਟਜ਼ਟਿਵ ਿੈਸਿਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਟਦਨ ਪਟਹਲਾਂ)।

• ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਟਦਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕੋਟਵਡ-19ਿੈਸਿ ਕਰੋ।
• 10 ਟਦਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਟਫ਼ੱਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਮਾਸਕ ਪਟਹਨੋ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਡੋਰ।

• 10 ਟਦਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿੁਦ ਦੀ ਟਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਟਵੱਚ
ਅਤੇ ਦ ਟਜਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਵਡ-19 ਿੈਸਿ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਹਲਾ ਿੈਸਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ 24
ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿੈਸਿ ਕਰੋ
ਟਕਉਂਟਕ ਕੋਟਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ ਫ਼ੌਰਨ ਪੌਟਜ਼ਟਿਵ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਵਡ-19 ਿੈਸਿ ਪੌਟਜ਼ਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ: https://bit.ly/AC-C19

• ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਟਵਡ-19 ਿੈਲਣ ਦੇ ਵੱਧ-ਜੋਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਅਟਤ-
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰਟਹੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਨਰਟਸੰਗ ਹੋਮ, ਜੇਲਹਾਂ, ਬੇਘਟਰਆਂ ਲਈ ਸੈ਼ਲਿਰ) 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ ਸੁਟਵਧਾ ਦੇ ਵਾਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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