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ਮੈਨੂੂੰ ਜਕੂੰਨਾ ਜਚਰ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱਚ
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ?

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇਦ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੁੱਚ
ਾਂ ਕਆਰੂੰਟੀਨ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਗਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ
ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟੀ
ਗਦੂੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਗਵੁੱਚ ਰਗਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ1?
ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਜਿਆਂ ਜ ਿੱਚ, ਨਹ !ਂ
ਿੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟ ਕਾਕਰਨ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾਂ ਹੋ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿਿੱ ਛਣ ਨਹ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ
ਜ ਅਕਤ ਨਾਿ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਂ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਜਿਸ
ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੈ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾਂ ਟ ਕਾਕਰਨ ਿਿ ਾਏ ਿੋ ਕ,
ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਿਿੱ ਛਣ ਨਹ ਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ
ਜ ਅਕਤ ਨਾਿ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਮ ਤੇ
ਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਪ ਾਦ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ:
• ਜਕਸੇ ਸਮੂਹ ਸੈਜਟੂੰਿ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣ ਾਿੇ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾਂ
ਟ ਕਾਕਰਨ ਿਿ ਾਏ ਿੋ ਕਾਂ3 ਨੂੂੰ ਅਿੇ ਨਜ਼ਦ ਕ
ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਦਨਾਂ ਿਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱਚ
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
• ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ4 ਨੂੂੰ ਕੈਿ ਫੋਰਨ ਆ ਦੇ
ਿਨਤਕ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਿ AFL 21-08.2 ਜ ਚਿੇ ਕੂੰਮ-ਤੇਾਪਸ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਦ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਚਾਹ ਦ
ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੂੰ
ਗਕੂੰਨਾ ਗਚਰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਗਵੁੱਚ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟ ਕਾਕਰਨ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹ ਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 14
ਜਦਨਾਂ ਦ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਹੋਰ ਿੋ ਕਾਂ ਦ ਰਿੱਜਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਿਣ ਦੇ ਿੋਿਮ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਸੁ ਰਿੱਜਿਅਤ ਢੂੰਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁ ਸ ਂ ਿੂੰਭ ਰ ਜਬਮਾਰ ਦੇ ਉਿੱਚ ਿੋਿਮ ਾਿੇ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ
ਜ ਅਕਤ ਨਾਿ ਜਨਯਮਤ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਹੁਦ
ੂੰ ੇ ਹੋ,
ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਕੋਈ ਜ ਅਕਤ ਿੋ ਇਜਮਊਨੋ ਕੋਮਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁ ਸ ਂ ਜਕਸੇ ਸਮੂਹ ਸੈਜਟੂੰਿ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹੂੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ
ਹੋ3, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਿਰ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ
ਬਾਅਦ 14 ਜਦਨਾਂ ਿਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ
ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਦੀ ਿਣਨਾ ਗਕਵੇਂ ਕਰਾਾਂ?
ਜਕਸੇ ਸੂੰਕਰਜਮਤ ਜ ਅਕਤ ਨਾਿ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ
ਆਿਰ ਜਦਨ ਨੂੂੰ "ਜਦਨ 0" ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ
ਿਿੱ ਛਣ ਨਹ ਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡ ਿਾਂਚ ਨੈ ਿੇਜਟ ਹੈ (ਿੇ ਿਾਂਚ
ਕ ਤ ਿਾਂਦ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ 14 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 15 ੇਂ
ਜਦਨ ਿਤਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਿਈ, ਿੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਿਰ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ
1 ਿੂਨ ਨੂੂੰ ਹੋਇਆ ਸ , ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦਾ ਪਜਹਿਾ ਜਦਨ 2
ਿੂਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰ ਜਦਨ 15 ਿੂਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

1 ਪੂਰ ਤਰ੍ਾਂ ਟ ਕਾਕਰਨ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰਿੱਿ ਐਡਜਮਜਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਿਾਂ ਜ ਸ਼ ਜਸਹਤ ਸੂੰਿਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਾਜਨਤ
ਟ ਕੇ ਦ ਅੂੰਤਮ (ਿਾਂ ਇਿੱਕੋ) ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ≥2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਿਏ ਹਨ।
2 ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸ ਂ ਕੁਿੱਿ 15 ਜਮੂੰਟਾਂ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ COVID-19 ਪਾਜ਼ ਜਟ ਜ ਅਕਤ ਦੇ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ ,
ਭਾ ੇਂ ਤੁ ਸ ਂ ਦੋ ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੋਟ ਆਂ ਅ ਧ ਆਂ ਿੋ ਉਸੇ ਜਦਨ 15 ਜਮੂੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਦ ਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਜਿਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਦ ਕ
ਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਿਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡਾ COVID-19 ਪਾਜ਼ ਜਟ ਜ ਅਕਤ ਦੇ ਸਾਹ ਦ ਆਂ ਬੂੂੰਦਾਂ ਨਾਿ ਥੋੜ੍੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਪਰ ਿੱਡਾ ਸੂੰਪਰਕ
ਹੋਇਆ ਸ । ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ, ਜਬਮਾਰ ਜ ਅਕਤ ਜਸਿੱਧਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਿੂੰਘ ਕ ਤ । ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਾਿੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਨੂੂੰ CDC ਿੋਿਮ ਮੁਿਾਂਕਣ
ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਦ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
3 ਸਮੂਹ ਸੈਜਟੂੰਿਾਂ ਜ ਿੱਚ ਿੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ਆਂ ਦੇਿਭਾਿ ਸਹੂਿਤਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਦ ਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ, ਇਿੱਕਿੇ ਕਮਰੇ ਦ
ਾਿੇ ਜ ਅਕਤ ਆਂ ਿਈ ਪਨਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

ਰਤੋਂ (SRO) ਹੋਟਿ, ਡੋ ਰਮ ਟੋਰ ਜ਼, ਜਬਨਾਂ ਘਰ

4 ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਕਰਮਚਾਰ ਆਂ ਨੂੂੰ ਮਰ ਜ਼ ਦ ਦੇਿਭਾਿ ਾਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਜ ਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ, ਭੁ ਿਤਾਨ ਕ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਾਂ ਜਬਨਾਂ ਅਦਾਇਿ , ਾਿੇ ਜ ਅਕਤ ਆਂ ਿੋਂ
ਪਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਕ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਕਰਮਣ ਾਿੇ ਏਿੂੰਟਾਂ (ਜਿ ੇਂ ਜਕ, ਿੂਨ, ਜਟਸ਼ੂ, ਸਰ ਰ ਦੇ ਤਰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਦੂਜਸ਼ਤ ਉਪਕਰਣ, ਸਤਹਾਂ ਿਾਂ ਹ ਾ) ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। HCP ਨੂੂੰ ਿੋਿਮ ਮੁਿਾਂਕਣ ਿਈ CDC ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰਭਾ ਤ ਸੂੰਪਰਕ ਾਿੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ
ਕਰਮਚਾਰ ਆਂ ਿਈ ਕੂੰਮ ਦ ਆਂ ਪਾਬੂੰਦ ਆਂ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਆਇਆ ਮੂੰਜਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੂੂੰ ਜਕੂੰਨਾ ਜਚਰ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱਚ
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ?

10 ਗਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੂੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਿਿੱ ਛਣ ਨਹ ਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿੂੰਭ ਰ ਜਬਮਾਰ
ਦੇ ਉਿੱਚ ਿੋਿਮ ਾਿੇ ਜਕਸੇ ਜ ਅਕਤ ਨਾਿ ਜਨਯਮਤ
ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਨਹ ਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਂ 10 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਨੂੂੰ ਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਿੋਂ, ਿੇ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਿਰ ਨਜ਼ਦ ਕ ਸੂੰਪਰਕ 1 ਿੂਨ ਨੂੂੰ ਹੋਇਆ ਸ ,
ਤਾਂ 10 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦਾ ਪਜਹਿਾ ਜਦਨ 2 ਿੂਨ ਅਤੇ
ਆਿਰ ਜਦਨ 11 ਿੂਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁ ਸ ਂ 14 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਚ
ਿੱ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋ
ਤਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ :
• 14 ਜਦਨਾਂ ਿਈ COVID-19 ਦੇ ਿਿੱ ਛਣਾਂ ਿਈ ਆਪਣ
ਜਨਿਰਾਨ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿਿੱ ਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਿੁਦ ਨੂੂੰ
ਅਿਿੱ ਿ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰਾਓ।
• ਫੇਸ ਕ ਜਰੂੰਿ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ 14 ਜਦਨਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ੇਿੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੂਰ
ਰਹੋ।

ਜੇ ਮੈਨੂੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ
ਗਵੁੱਚ ਰਗਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਜਪਛਿੇ 3 ਮਹ ਜਨਆਂ ਜ ਿੱਚ COVID-19 ਹੋਇਆ
ਸ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਿਿੱ ਛਣ ਨਹ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ
ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣ ਿਾਂ ਿਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹ ਂ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ 3 ਮਹ ਜਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਿੱ ਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦ ਿੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦ ਹੈ।

ਕੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦਰਗਮਆਨ ਮੈਨੂੂੰ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿਿੱ ਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ
ਿਿੱ ਛਣ ਨਹ ਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ACPHD 5 ੇਂ ਜਦਨ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ (ਪਰ 10 ੇਂ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ) ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦ
ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਗਕਸ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ?

ਿਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿੂੰਭ ਰ ਦੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿ ਨਰਜਸੂੰਿ
ਸਹੂਿਤਾਂ ਜ ਿੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ (HCP) ਨੂੂੰ

ਕੈਿ ਫੋਰਨ ਆ ਦੇ ਿਨਤਕ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਿ AFL
21.08.2 ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ
ਚਾਹ ਦ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਜਕ, ਹੋਰ ਸੈਜਟੂੰਿਾਂ ਜ ਚਿੇ HCP ਨੂੂੰ
ਉਨ੍ਾਂ ਦ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦ ਅ ਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਰਿੱਜਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਸਟਾਫ
ਦ ਸੂੰਿ ਨ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ੇ।5
ਬਾਿ ਭਿਾਈ ਪਰਣਾਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿ ਤ
ਸਹੂਿਤਾਂ ਦੇ ਿਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ

ਆਪਾਤਕਾਿ ਨ ਪਰਤ ਜਕਜਰਆ ਕਰਮਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿ
ਸੇ ਕਰਮਚਾਰ
ਸਟਾਫ ਦ ਸੂੰਿ ਨ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਾਪਸ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਿਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰ ਿਈ,
ਂ ਕੁਆਰੂੰਟ ਨ ਆਰਡਰ
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟ
ਵੇਖੋ।

5 ਸਟਾਫ ਦ ਸੂੰਿ ਨ ਘਾਟ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਿਦੋਂ ਸੁਰਿੱਜਿਅਤ ਮਰ ਜ਼, ਜਨ ਾਸ , ਿਾਂ ਜਨ ਾਸ ਆਂ ਦ ਦੇਿਭਾਿ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਫ਼ ਸਟਾਫ ਨਹ ਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਸੈਜਟੂੰਿ ਜ ਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦ ਘਾਟ ਹੁੂੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਨੂੂੰ ਿੈਰ-ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਿਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜਕਜਰਆ ਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ ਦੇ
ਕਾਰਿਕਰ ਮ ਨੂੂੰ ਅਨੁ ਕੂਜਿਤ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰ ਆਂ ਦ ਛੁਿੱਟ ਨੂੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ, ਿਾਂ ਜ ਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ, ਾਧੂ HCP ਨੂੂੰ ਜਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ HCP ਨੂੂੰ ਮਰ ਜ਼ਾਂ ਦ
ਦੇਿਭਾਿ ਦ ਆਂ ਿਤ ਜ ਧ ਆਂ ਜ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਾਿ ਆਂ ਸਜਥਤ ਆਂ 'ਤੇ ਬਦਿ-ਬਦਿ ਕੇ ਿਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੂੰਿ ਨਾਿ ਜ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ
ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦ ਸੂੰਿ ਨ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ ਕਰਮਚਾਰ ਸਟਾਫ ਦ ਘਾਟ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਈ CDC ਦ ਆਂ ਰਣਨ ਤ ਆਂ ਜ ਿੱਚ ਪਾਈ ਿਾ
ਸਕਦ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦ ਸੂੰਿ ਨ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ LTCF ਨੂੂੰ ਾਧੂ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ACPHD ਨਾਿ ਸਿਾਹ

ਕਰਨ ਚਾਹ ਦ ਹੈ।

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

How Long Should I Stay in Quarantine? Punjabi

covid-19.acgov.org

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org

ver: 6-11-2021

