ਅ ਸਰ
ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ
ਸ ਾਲ

ਮੈਨੂੰ ਕ ੂੰ ਨਾ ਕਿਰ ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਕ ਿੱ ਿ ਰਕਿਣਾ
ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ?

ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ?

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕਕਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਕਤੀ ਨੰ ਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਇਦ SARS-CoV-2 ਉਹ
ਿਾਇਰਸ ਿੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕ ੂੰ ਨਾ ਕਿਰ ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਕ ਿੱ ਿ ਰਕਿਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਟੀ ਾ ਰਣ ਰਕਿਤ

ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀ ਾਕ ਿਤ

ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੰ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਿਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ
ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਟੀ ਾ ਰਣ ਰਕਿਤਲੋ ਕਾਂ ਲਈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਕਿਆਦ ਨੰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ
ਕਿਕਲਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ ਸੰ ਪਰਕ
(ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਕਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਕਦਨ ਨੰ , ਕਦਨ 0 ਿੰ ਕਨਆ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਕਰਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੱ ਕੀ ਿਾਂ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ COVID-19
ਪੀੜਤ ਕਕਸੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿੱ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ
ਕਰਨ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਿੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਾਪਦੰ ਡ ਪਰੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਕਿਕਲਪ 1: ਿੇ ਤੁਸੀਂ COVID ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿੱ ਚ
ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਕਲਪ 2: ਤੁਹਾਨੰ 7 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਨ 8
ਨੰ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਨ 5 ਨੂੰ ਜਾਂ
ਬਾਅਦ ਕ ਿੱ ਿ ਿੋਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ)। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਿਾ ਪੌਕਜ਼ਕਟਿ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਕਿਕਸਤ ਹੋ
ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਫ਼ੌਰਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਿਨ ਕਸਹਤ ਕਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਕਤਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ – ਅੰ ਤਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ
ਲੜੀ ਕਿੱ ਚ ਦਿੀ ਖੁਰਾਕ (ਕਿਿੇਂ ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer), ਿੌਡਰਨਾ
(Moderna), ਿਾਂ ਕੋਈ WHO ਅਕਧਕਾਰਤ ਟੀਕਾ ਕਿਿੇਂ
ਕੋਿੀਕਸਲਡ (Covishield) ਿਾਂ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ
(AstraZeneca)), ਿਾਂ ਏਕਲ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ
ਂ ਿੌਹਨਸਨ (Johnson & Johnson))
(ਿੌਹਨਸਨ ਐਡ

ਅਤੇ
•
ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਕਕ ਬਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿੀ, ਟੀਕਾਕਕਰਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਕਸੇ
COVID-19 ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 5-7 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨ ਕਸਿਤ ਕ ਭਾਗ (California Department of Public Health) ਨੇ CDC ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ੀਤਾ
COVID-19 ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ੀਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਕ ਇਿੱਥੇ ਕਮਲ ਸ ਦਾ ਿੈ https://bit.ly/3hWbBPo
ਅਲਮੀਡਾ ਾਊਂਟੀ ਿੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ (Alameda County Health Officer) ਦਾ ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਿੱਥੇ ਕਮਲ ਸ ਦਾ ਿੈ https://bit.ly/3kznDQk
ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਦੇ ਪਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕ ਰਪਾ ਰ ੇ ਇਿ ਕ ਸਕਤਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ/ ੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਪੈ ਟ
ੇ ਦੇਖੋ https://bit.ly/3hYz7vc. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਕਲੂੰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾਣ ਕ ਿੱ ਿ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਿੋ, ਤਾਂ ਕ ਰਪਾ ਰ ੇ 510.268.2101 ’ਤੇ ਾਲ ਰੋ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਪੈ ੇਟ ਤੁਿਾਨੂੰ ਡਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਸ ਦਾ ਿੈ।

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