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ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਹਦਾਇਤ�
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 (ਨ�ਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਭ;ਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵ।ੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਦ� ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਰਹੋ।
•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਰਹੋ:
o ਬੁਖਾਰ �ਤਰ ਿਗਆ ਹੈ (ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟਾਈਲੇ ਨ�ਲ ਜ�
ਆਈਿਬਊਪ�ੋਿਫਨ ਲੈ ਣ ਤ� ਿਬਨ�) ਅਤੇ
o ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਖ�ਸੀ, ਸਰੀਰ ਟੁੱ ਟਣ, ਖਰਾਬ ਗਲੇ , ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ� ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰ ਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਰੁਕਣਾ ਿਪਆ (ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਦੇਵੇਗਾ) ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਸਨ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� 'ਤੇ ਵੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
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ਜੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਲੱਛਣ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰ ਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਲੱਛਣ� ਦੇ ਨਾਲ ਜ�
ਲੱਛਣ� ਦੇ ਿਬਨ� ਕੋਿਵਡ-19 ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ
ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕ�ਸਰ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ
ਅੰ ਗ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਜ� ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਹੋਣਾ, ਸੀ.ਡੀ.4 (CD4) ਕਾ�ਟ < 200 ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਹੋਣਾ,

ਂ ੀ ਿਵਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਜ� ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ 14 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱ ਧ ਲਈ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਇਿਮਊਨ�ਡੈਫ਼ੀਸ਼ੀਐਸ
�ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ):
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸ� 20 ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ
ਿਬਨ� ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ� ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਿਦਨ� ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ (ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ) ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਰਹੋ:
o ਬੁਖਾਰ �ਤਰ ਿਗਆ ਹੈ (ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟਾਈਲੇ ਨ�ਲ ਜ�
ਆਈਿਬਊਪ�ੋਿਫਨ, ਲੈ ਣ ਤ� ਿਬਨ�) ਅਤੇ
o ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਖ�ਸੀ, ਸਰੀਰ ਟੁੱ ਟਣ, ਖਰਾਬ ਗਲੇ , ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੇਠ� ਕੁਝ ਢੰ ਗ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ19 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਣ
ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋ:
•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਰਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਟਾਲ ਿਦਓ (ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਦੰ ਦ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਆਿਦ)।

•

ਸਕੂਲ ਜ� ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।
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ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ (ਬੱ ਸ, ਬਾਰਟ (BART), ਏਅਰਪਲੇ ਨ, ਟੈਕਸੀ, ਊਬਰ,
ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਫ.ਟੀ. (LYFT))।

•

ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਮੂਵੀਜ਼, ਚਰਚ, ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ ਮਾਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਿਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸ�ਝੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ�)।

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋ:
•

ਖੰ ਘਣ ਜ� ਿਛੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢੱ ਕੋ, ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਤਕ
ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
60% ਤ� ਵੱ ਧ ਈਥੇਨ�ਲ ਜ� 70% ਆਈਸੋਪ�ੋਪੇਨਾਲ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਮੂਲ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਵਜ� ਹੋਣ।

•

ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ।

•

ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਤ� ਵੱ ਖ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤੋ

•

ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� ਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿਗਲਾਸ, ਥਾਲੀਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ
ਿਬਸਤਰ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼� ਿਨਯਿਮਤ ਧੁਆਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹਨ।

•

ਆਪਣੀ ਿਨ�ਤ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਿਨਯਮਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਥਾਵ� ‘ਤੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਜ� ਰਸੋਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੰ ਿਡਆਂ, ਫ਼ੋਨ, ਕੀ-ਬੋਰਡ�, ਟੈਬਲੈ �ਟ�,
ਮੇਜ਼�, ਟਾਇਲਟ, ਬਾਥਰੂਮ� ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋ:
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ
ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ ਨਰਿਸੰ ਗ ਸਹੂਲਤ, ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ, ਮੈਮੋਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ, ਸੁਧਾਰ-ਘਰ/ਹਵਾਲਾਤ ਸਹੂਲਤ,
ਆਸਰੇ, ਸਮੂਹਕ ਘਰ, ਡੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਡਾਇਲਿਸਜ਼ ਕ�ਦਰ ਜ� ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ�
ਿਬਤਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨਕ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜ�
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 925-313-6740 ‘ਤੇ ਕ�ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਵਖੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜ� ਸਾਨੂੰ
CoCohelp@cchealth.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ।
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ਕੋਿਵਡ-19 ਪੀੜਤ ਲੋ ਕ� ਲਈ
•

597 CENTER AVENUE, SUITE 200-A
MARTINEZ, CALIFORNIA 94553
ਫ਼ੋਨ (925) 313-6740
ਫ਼ੈਕਸ (925) 313-6465
WWW.CCHEALTH.ORG

ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ� ਜ� ਘਰੇਲੂ
ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ� ਜ�
ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਮੁੱ ਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪੂਰੇ 14
ਿਦਨ� ਲਈ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਦਾ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ:
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

•

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਚਹਰੇ
'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋ।

ਸਵਾਲ� ਜ� ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਕ�ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ- ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00
ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 925-313-6740 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਸਾਨੂੰ
CoCohelp@cchealth.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ� cchealth.org/coronavirus 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

v. 8/24/2021

