ਅਕਸਰ
ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਵਾਲ

ਮੈਨੰ ਕ੍ਕੰ ਨਾ ਕ੍ਚਰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕ੍ਿੱ ਚ
ਰਕ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਆਰੰ ਟੀਨ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕ੍ਕਸੇ ਅਕ੍ਜਹੇ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਨੰ ਦਕ੍ਜਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ COVID-19
ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲੇ SARS-CoV-2 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕ੍ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਕੋਕ੍ਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਕ੍ਕਸੇ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਕ੍ਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕ੍ਿੱ ਚ
ਰਹੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਦਨ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
➢ ਕ੍ਦਨ 5 ਨੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਕੋਕ੍ਿਡ-19ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
➢ ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੌਕ਼੍ਿਕ੍ਟਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ
➢ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਕ੍ਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਇਹ
ਹੋਿੇਗਾ ਕ੍ਕ ਪਰੇ 10 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤਕ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
• ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰੇ 10 ਕ੍ਦਨਾਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ੍ਫੱ ਟ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਇਨਡੋਰ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਿੱ ਚ। (ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸਕ ਪਕ੍ਹਨਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ) ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਿੱ ਚ ਲੱ ਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਕ੍ਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਕ਼੍ਿਕ੍ਟਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

• ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕ੍ਕਿਤ
• ਬੀਤੇ 90 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਕੋਕ੍ਿਡ-19 ਦੀ
ਕੋਈ ਪਕ੍ਹਲੀ ਲਾਗ

• ਕ੍ਦਨ 5 ਨੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।
➢ ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੌਕ਼੍ਿਕ੍ਟਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ
➢ ਛੋਟ: ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਕ੍ਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਮਗਰੋਂ 90 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰੇ 10 ਕ੍ਦਨਾਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ੍ਫੱ ਟ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਇਨਡੋਰ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਿੱ ਚ (ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸਕ ਪਕ੍ਹਨਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ)ੋ ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਿੱ ਚ ਲੱ ਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਕ੍ਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਕ਼੍ਿਕ੍ਟਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇ ਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
• ਜੋ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਅਕ੍ਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਿੱ ਚ ਰਕ੍ਹੰ ਦੇ, ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਨਯਕ੍ਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਕ੍ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕ੍ਜਸਨੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਕੋਕ੍ਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਉੱਚੇ-ਜੋਖਮ ਿਾਲਾ ਮੰ ਕ੍ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਜੱ ਥੇ ਕਮ਼ਿੋਰ ਆਬਾਦੀ (ਉਦਾਹਰਣ: ਨਰਕ੍ਸੰਗ
ਹੋਮ, ਜੇਲਹਾਂ, ਬੇਘਕ੍ਰਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ) ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸੁਕ੍ਿਧਾ (facility) ਦੇ ਿਾਧ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਨਹੀਂ

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ

• ਅਣ-ਟੀਕਾਕ੍ਕਿਤ

ਨੋਟ (4/18/22):
ਐਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ (Alameda County) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਸਹਤ ਅਕ੍ਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ(Local Health Jurisdiction) ਦੁਆਰਾ CDC ਦੇ ਕ੍ਦਸ਼ਾ-ਕ੍ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਦੇ ਜਨ ਕ੍ਸਹਤ ਕ੍ਿਭਾਗ (California Department of Public Health) ਅਤੇ ਬਰਕਲੇ ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ
ਗਏ ਕ੍ਦਸ਼ਾ-ਕ੍ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਕ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਸਹਤ ਅਕ੍ਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਐਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ
ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਸਚੀਬੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਕ੍ਕ ਰੋਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 5 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮੌਜਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਕ੍ਦਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰ
ਰਕ੍ਹਣਾ ਅਜੇ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕ੍ਖਅਤ ਕ੍ਿਕਲਪ ਬਕ੍ਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: www.bit.ly/Vx-Eligible

ਮਾਸਕ ਪਹਹਨਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ:

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇ 10 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ੍ਫੱ ਟ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਕ੍ਹਨਣਾ ਼ਿਰਰੀ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਨੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਲੰ ਕ ਦੇਖੋ:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
ਮੈਨੰ ਕ੍ਕੰ ਨਾ ਕ੍ਚਰ ਕੁਆ ਰੰ ਟੀਨ ਕ੍ਿੱ ਚ ਰਕ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

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