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Alameda County ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ (ACPHD) Alameda County ਸਿਿੱਚ ਰਸਹਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਸਹਤ 

ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਣ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਸ ਸਿਿੱਚ ਸਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਕਣ ਿਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਕ 

ਹਰੇਕ ਸਿਅਕਤੀ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਸਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

COVID-19 ਸਾਡ ੇਸਮੁਦਾਏ ਸਿਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਸਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 10 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਸਿਿੱਚ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇ

ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸਲੇੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਸਗਆਰਹਿੇਂ ਸਦਨ ਨ ੰ , ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੁਿਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ 
ਸਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾਸਪਸ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ACPHD ਕਠੋਰਤਾ ਿਾਲ 

ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ COVID-19 ਿਾਲ ਸੰਕਰਨਮਤ ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ (ਜਾਂ ਪ੍ਨਹਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਸੀ) ਦੇ 10 ਨਦਿ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਨਪ੍ਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।  

ਉਹ ਲੋਕ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਛਣ ਮਸਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 
ਪਰ 14 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਿਾਲੇ ਸਕਸ ੇਸਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਿਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਉਹ 

ਲੋਕ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਸਿਿੱਚ ਕਆੁਰਨਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਨਰਧਾਸਰਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਿਕਲਪ ਹਨ। 
 

ਨਵਕਲਪ੍ 1: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID ਟੈੈੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਸਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਘਰ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਨਵਕਲਪ੍ 2: ਤੁਹਾਨ ੰ  7 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID ਟੈੈੱਸਟ ਨੈਗੇਸਟਿ 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 ਕਈੋ ਿੀ ਲਿੱ ਛਣ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਸਮਤ ਸਕਸ ੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਅੰਸਤਮ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟ 

ਤੋਂ ਘਿੱਟ 10 ਸਦਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਆੁਰਨਟੀਨ ਸਿਿੱਚ ਘਰ ‘ਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗਆਰਹਿੇਂ ਸਦਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦ ੇਿੀ ਲਿੱ ਛਣ ਸਿਕਸਸਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਆੁਰਨਟੀਨ ਛਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾਸਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  14-ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਿਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱਧ ਜੋਸਿਮ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ 

ਸਿਿੱ ਚ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਸਮ II ਸ਼ ਗਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਗ ਜੋ 

ਇਿੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਿੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲਹ, , ਅਤੇ ਨਰਸਸੰਗ ਹੋਮ)। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਪ ਰਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ

ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾਸਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਸਟਿ ਟਸੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਿਰੁਿੱ ਧ ਸਸਫਾਸਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।   

ਇਹ ਸਸਫਾਸਰਸ਼ਾਂ ਸਿਸਗਆਨਕ ਸਬ ਤ ਅਤੇ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਰਿਜਸਨਕ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ (CDPH) ਅਤੇ ਸਬਮਾਰੀ ਸਨਯੰਤਰਨ ਅਤ ੇ ਰੋਕਥਾਮ 
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(CDC) ਦੇ ਸੰਘੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰਿਜਸਨਕ ਸਸਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ ਰਿ ਸਮੇਂ ਸਿਿੱਚ ਪੌਜ਼ੀਸਟਿ ਪਾਏ ਗਏ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਸਦਾ ਘਿੱਟ ਕਲੀਸਨਕਲ ਮੁਿੱ ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਬ ਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਕ 

ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 10 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਕਰਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਨੈਗੇਸਟਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਟੈਸਟ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਕ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਕਸ ੇ ਸਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਸੰਕਰਸਮਤ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਹਫਸਤਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਸਟ ਸਮਰਤ ਿਾਇਰਸ 

ਕੋਸ਼ਾਣ ਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਟੈਸਸਟੰਗ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੰਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਿੀ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ACPHD ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਕੰਮ 

‘ਤੇ ਵਾਨਪ੍ਸ ਭਜੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਪੱ੍ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ੇਮਡੈੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਿੋਟ੍ਸ ਦੀ ਵੀ 
ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਦ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਲੋਂ  ਸਨਭਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਮਹਿੱਤਪ ਰਨ ਭ ਸਮਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧੰਨਿਾਦ। 
 
 

 

 


