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When Can I Leave Isolation? ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 3/22/2022

ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਕੋਜਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੌਜਿਜਟਿ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ)

ਪਰਸਤਾਿਤ ਕਾਰਿਾਈ

ਜੇ COVID ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਪੌਜਿਜਟਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਕਰਨਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਛਣ
ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਥਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਥਵੱਚ ਰਹੋ।
• ਜੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇਡਾਇਗਨੌਸਥਟਕਟੈਸਟ

(ਤਰਿੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇਐਟਂੀਿਨ) ਨੈਗੇਥਟਵ ਹੈ ਤਾਂ ਥਦਨ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਥਕ ਪ ਰੇ 10 ਥਦਨਾਂ ਤਕਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਥਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਬੁਖਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਥਟਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
(ਟਾਇਲੇਨੌਲ/ਆਈਥਬਊਪਰੋਫੇਨ ਵਰਗੀਆਂਬੁਖਾਰਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂਦਵਾਈਆਂ
ਵਰਤੇ ਬਗੈਰ)।

• ਜੇ ਦ ਜੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਂ
ਥਦਨ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦਤਕਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਥਕ 
ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ COVID ਥਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ COVID 
ਇਲਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 
https://covid-19.acgov.org/antibody-treatment

ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ:
ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਸੁ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰੇ 10 ਥਦਨਾਂ ਤਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਥਖਆ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਥ ੱਟਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਥਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਥਖਆ ਥਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-
of-Masking.aspx

ਨੋਟ:
ਉਪਰੋਕਤ ਥਦਸ਼ਾ-ਥਨਰਦੇਸ਼ CDC ਅਤੇ CDPH (California Department of Public Health) ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਥਸ ਾਰਸ਼ਾਂ
ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਵਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਥਕ  ੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 5 ਥਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਥਦਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਥਹਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਥਵਕਲਪ ਬਥਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

https://covid-19.acgov.org/antibody-treatment
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

