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ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀ (Health Care 
Services Agency) ਦਾ ਿਬਆਨ 

ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਡਾ. ਿਨਕਲੋਸ ਮੌਸ (Dr. Nicholas Moss) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅੱਜ, 28 
ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੰੂ, ਕੈਲੀਫ਼ੌਰਨੀਆ ਦੀ COVID-19 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ COVID-19 
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਕਿਮਉਿਨਟੀਆਂ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦਾ ਫ਼ੈਲਣਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀਆ ਂਦੇ ਐਲਾਨਾ ਂਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਣੁ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਕਰਕ ੇCOVID-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਕ ਅਸੀ ਂਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਿਮਊਿਨਟੀ (ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜਾ ਂਨੇ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਜਨ ਿਸਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ COVID-19 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ 
ਰਹੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਾਧਨਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ, ਿਜੰਨਾ ਹੋ 
ਸਕੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸਭ ਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂ
ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ: 

• ਜੇ ਿਬਮਾਰ ਜਾ ਂCOVID-19 ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ; 
• ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਲੈਣ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ; 
• ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਿਲਟੀ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਫ਼ੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ; 
• ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ�ੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾ ਂਜੇ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ ੇ

ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ�  ਕੇ ਜਾ ਂਿਫ਼ਰ ਏਅਰ ਿਫਲਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ; 
• ਜੇ ਿਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ; ਅਤੇ 
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕੱਥ� ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਿਕਸੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 

ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂਿਫ਼ਰ ਰਾਜ ਤ� ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਾਪਤ ਿਕਸੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਿਵਗੜ ਜਾਣ ਤਕ 
ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਉਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂਖੁਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਵ�-ਿਜਵ� 
ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਜੂੀਆਂ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਾਉਟਂੀਆ ਂਵਾਂਗ, ਅਲਮੀਡਾ 
ਕਾਉਟਂੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਮਉਿਨਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕਲੀਿਨਕ ਪਾਰਟਨਰਾ ਂਨਾਲ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਦਕ,ੇ COVID-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀ ਂਵਸਨੀਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਵੱਚ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

https://www.gov.ca.gov/2022/10/17/governor-newsom-to-end-the-covid-19-state-of-emergency/
https://www.gov.ca.gov/2022/10/17/governor-newsom-to-end-the-covid-19-state-of-emergency/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://covid-19.acgov.org/testing
https://sesamecare.com/covidca

