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ਿੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੇਠਿੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗਦਾ:
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਲਹਣ ਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ।
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਸੂੰ ਕਰਿਣ ਵਾਿੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਸੀ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਰਲਹਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਿਲਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ੜਿੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਲਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਦੀ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਸੰ ਕਰਮਣ ਵਾਿੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਿੌਜੂਦਾ ਲਸਹਤ
ਅਲਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਿਿਾਈਨਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਿੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।
ਂ ੇ ਹਨ:
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਜਿਵ ਆਉਦ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਰਲਹਣ ਿੋ ੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ।
•

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਲਵਚ ਸੀ
ਲਜਸਨੂੂੰ COVID-19 ਸੂੰ ਕਰਿਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਅਖੀਰਿੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ 10 ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਿਈ
ਕਵਾਰਨਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਨਰੂੰ ਤਰ ਆਪਣੇ COVID-19 ਦੇ ਿਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਲਨਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲਕਓਂਲਕ ਅਖੀਰਿੇ ਸੂੰ ਕਰਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 - ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਿਈ ਿੂੂੰ ਹ ਦੀ
ਕਵਲਰੂੰ ਗ/ਿਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ ਅਤੇ ਦੂਲਜਆਂ ਤੋਂ ਸਿਾਲਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
o

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਜ਼ੋਰ ਿੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੂੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪੂਰੀ 14 ਲਦਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਅਵਿੀ
ਿਈ ਕੂੰ ਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਲਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਿੱਛਣ ਲਦਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਿੁੜ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਿ ਫਾਿੋ ਅਪ
ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਿਦੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੇ ਿੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਵਾਰਨਟੀਨ ਰਲਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਦੇ ਿਈ ਕਵਾਰਨਟੀਨ

ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਾਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜੀਜਟਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਲਸਹਤ ਲਨਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖ,ੋ ਲਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੂੰ, ਆਪਣੇ
ਪਲਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਜ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਲਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਿੇ ਗਾ।
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਲਕਆਂ, ਹੋਿ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://www.coronavirus.cchealth.org/ਅਤੇ 'ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ' ਅਤੇ ‘COVID-19 ਬਾਰੇ' ਟੈਬਾਂ 'ਤੇ
ਕਲਿਿੱਕ ਕਰੋ।
ਸਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਗਿੱ ਿ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਲਚੂੰ ਤਾ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ ਨੂੂੰ ਸੋਿਵਾਰ- ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00
ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5:00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਆਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 925-313-6740 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
CoCohelp@cchealth.org ‘ਤੇ ਈਿੇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ cchealth.org/coronavirus 'ਤੇ ਆਨਿਾਈਨ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

v. 12/09/2020

