Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

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

ਪ੍ਰਤੀ:
ਿੱਲੋਂ:
ਵ ਸਾ:

ਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਐਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟੀ
ਵਿਕੋਲਸ ਜੇ. ਮੌਸ (Nicholas J. Moss), ਐਮਡੀ, ਐਮਪ੍ੀਐਚ, ਵਸਹਤ ਦਫ਼ਤਰ
ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਿੇੜਲੇ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਾਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵਦਸਾ-ਵਿਰਦੇਸ

ਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ (Alameda County Public Health Department, ACPHD) ਹਰ ਉਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੂੰ
ਐਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਸਿੱਚ ਰਸਹੂੰਦਾ ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਐਲਮੀਡਾ ਕਾਉਟੀ
ਿਥਾਨਕ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਫ਼ੇਿ ਕਿਸਰੂੰਗ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਹਰ ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿ,ੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਰਸਹਣ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹਨ।

COVID-19 ਿਾਡੀ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਇਰਿ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਸਿਹਤ
ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁ ਿਾਰ, COVID-19 ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਘਰੇ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਦਸਜਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਆਈਿੋਲੇਟ ਕਰਨ – ਲੱ ਛਣਾਂ
ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ।
ਇਿੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਿਾਡੇ ਸਿਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁ ਿਾਰ COVID-19 ਦੇ ਿੂੰਪਰਕ ਸਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਘਰੇ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ
ਦਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸਿਸੇਸ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਿਰਤਮਾਨ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰਤੀ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿੇ ਸਲੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਿਾਪਿ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਸਕ ਕੀ COVID-19 ਟੈਿਟਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ
ਕਰਨਾ ਹੈ/ਅਤੇ ਸਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਿੈੱਬਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਿੈਬ
ੱ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਮਲ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ: https://covid19.acgov.org/isolation-quarantine
o ਿੋਟ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਉਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਿਸੇਸ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਲ, ਡਾਕਟਰੀ
ਿਹਲਤਾਂ, ਿੁਧਾਰਕ ਿਹਲਤਾਂ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਲੂੰ ਕ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਿਾਡੇ ਸਿਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਲ ਿਕਦੇ ਹਨ: https://bit.ly/AC-HOO

•

ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਲਈ Cal/OSHA ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁ ਿਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਸਹਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਮਲ ਿਕਦੀਆਂ
ਹਨ:
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/

ACPHD ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਿਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਿੋਟਸ ਜਾਂ
ਵਟਿੱਪ੍ਣੀਆਂ ਦੀ ੀ ਸਲਾਹ ਿਹੀ ਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ COVID-19 ਟੈਿਟ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ
ਸਜਿਦੇ COVID-19 ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, 5 ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਛੱਡ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਿਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। PCR/NAAT ਟੈਿਟ ਇਨਫ਼ੈਕਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਸਨਆਂ ਤਕ ਪੌਸਜ਼ਸਟਿ ਰਸਹ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਦੱਿਦੇ ਸਕ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ
ਅਜੇ ਿੀ ਿੂੰਕਰਸਮਤ ਜਾਂ ਛਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਿਟ ਨੈਗੇਸਟਿ ਪਰਾਪਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਸਦਨ 11 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ
ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਛੱਡ ਸਰਹਾ ਹੋਿ।ੇ ਜੇ COVID-19 ਨਾਲ ਪੌਸਜ਼ਸਟਿ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ 10-ਸਦਨ ਦੀ ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ (ਕੋਈ
ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ/ਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱ ਛਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਾਰ ਨਹੀ)ਂ 'ਤੇ ਪਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿੀ ਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਿਾਪਿੀ ਲਈ
ਸਕਿੇ ਟੈਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਿਾਡੀਆਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਸਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪਰਣ ਭਸਮਕਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਿਾਦ।
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