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ਨਵਸ਼ਾ:

ਪ੍ੀਨਿਤਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਵਾਨਪ੍ਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

Alameda County ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ (ACPHD) Alameda County ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਸਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਣ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਸ ਸਿਿੱ ਚ ਸਚਹਰੇ ਨੰ ਢਕਣ ਿਾਲੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਕ

ਹਰੇਕ ਸਿਅਕਤੀ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਸਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
COVID-19 ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਏ ਸਿਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਿਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਸਮਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 10 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਅਤੇ
ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਸਗਆਰਹਿੇਂ ਸਦਨ ਨੰ , ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਬੁਿਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ
ਸਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਿਾਸਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ACPHD ਕਠੋਰਤਾ ਿਾਲ

ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ COVID-19 ਿਾਲ ਸੰ ਕਰਨਮਤ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ (ਜਾਂ ਪ੍ਨਹਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਸੀ) ਦੇ 10 ਨਦਿ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਵਾਨਪ੍ਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਲਿੱਛਣ ਮਸਹਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ,

ਪਰ 14 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਲਿੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਿਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਘਰ ਸਿਿੱ ਚ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਨਰਧਾਸਰਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਿਕਲਪ ਹਨ।

ਨਵਕਲਪ੍ 1: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID ਟੈੈੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਸਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵਕਲਪ੍ 2: ਤੁਹਾਨੰ 7 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID ਟੈੈੱਸਟ ਨੈ ਗੇਸਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8ਿੇਂ ਸਦਨ

ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟੈੈੱਸਟ 5ਿੇਂ ਸਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਿੱ ਚ COVID ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਲਿੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਸਮਤ ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਾਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਅੰ ਸਤਮ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱ ਟ
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 10 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸਿਿੱ ਚ ਘਰ ‘ਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਗਆਰਹਿੇਂ ਸਦਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਿੀ ਲਿੱਛਣ ਸਿਕਸਸਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਿਾਸਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਹਾਂ ਨੰ 14-ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦਾ ਪਾਲਣ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਿਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱ ਧ ਜੋਸਿਮ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ

ਸਿਿੱ ਚ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਸਮ II ਸ਼ਗਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋ ਗ ਜੋ
ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲਹ, , ਅਤੇ ਨਰਸਸੰ ਗ ਹੋਮ)। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਪਰਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਲਈ
ਮ ‘ਤੇ ਿਾਸਪਸ
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ
ਨੈਗੇਅਤੇ
ਸਟਿਕੈਟੈਲਸੀਫੋ
ਟਰਦੀ
ਲੋ ੜ ਸਾਰਿਜਸਨਕ
ਦੇ ਸਿਰੁਿੱ ਧ ਸਸਫਾਸਰਸ਼
ਹਾਂ।(CDPH) ਅਤੇ ਸਬਮਾਰੀ ਸਨਯੰ ਤਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ
ਇਹ ਕੰਸਸਫਾਸਰਸ਼ਾਂ
ਸਿਸਗਆਨਕ
ਸਬਤ
ਨੀਆ
ਸਸਹਤ ਕਰਦੇ
ਸਿਭਾਗ
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(CDC) ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰਿਜਸਨਕ ਸਸਹਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਹਨ। ਜੋ ਲੋ ਕ ਪਰਿ ਸਮੇਂ ਸਿਿੱ ਚ ਪੌਜ਼ੀਸਟਿ ਪਾਏ ਗਏ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਸਦਾ ਘਿੱ ਟ ਕਲੀਸਨਕਲ ਮੁਿੱ ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਬਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਕ
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ 10 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰ ਕਰਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਨੈਗੇਸਟਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਟੈਸਟ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਕ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਸੰ ਕਰਮਣ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਕਰਸਮਤ ਹੋਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਹਫਸਤਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਸਟ ਸਮਰਤ ਿਾਇਰਸ

ਕੋਸ਼ਾਣਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੰ ਰਚਨਾ ਨੰ ਿੀ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ACPHD ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਕੰ ਮ
‘ਤੇ ਵਾਨਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ੱ ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਿੋਟ੍ਸ ਦੀ ਵੀ

ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੰ ਸੁਰਿੱਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਨਭਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਮਹਿੱ ਤਪਰਨ ਭਸਮਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰ ਨਿਾਦ।
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