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ਡੈਨ ਪੇਡੀਕੋਰਡ (DAN PEDDYCORD),
ਆਰ ਐਨ, ਐਮ ਪੀ ਏ ਐਚ ਏ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਵਰਕਰ� ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਪੀੜਤ ਦੇ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਲੋ ਕ ਜ�
ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਨਾ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱ ਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜ� ਅਿਹਮ
ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇ ਤ� ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਬ ਤ� ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾਾ। ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਿਨਪਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ।
1. ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲ� ਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾਏ, ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਕੂਲ ਜ� ਆੱਨ-ਸਾਈਟ ਕਲਾਸ� ਜ�
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
2. ਜੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ�:
a. ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ-ਵਰਕਰ� ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ (ਿਜੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ
ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ ਫ਼ੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
b. ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� 'ਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ
ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਖ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
c. ਜੇ ਤੁਸ� �ਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� (ਿਜਵ� ਉਹ ਮਰੀਜ਼, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ੇਪੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਡਾਇਿਲਿਸਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਿਦ) ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਜੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਸ�ਪਣ ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ
ਜ� ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਤ� ਕਿਰਆਨ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ (ਿਜਵ�,
ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ) ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜ� ਦੋਸਤ� ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਿਬਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ∎

ਂ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰਸ ∎
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਜ਼ਾਰਡੱ ਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲਸ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਐਡ

4. ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ।
5. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੋਵ,ੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੰ ਘਣ, ਿਛੱ ਕਣ, ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ
ਜ� ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� ਿਟਸ਼ੂ, ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ। ਜੇ
ਹੱ ਥ ਗੰ ਦੇ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ, ਤ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥ� 60% ਇਥੇਨ�ਲ ਜ� 70% ਆਈਸੋਪ�ੋਪਨ
ੇ � ਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਰਗਰਮ
ਤੱ ਤ� ਵਾਲੇ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਿਛੱ ਕਣ ਜ� ਖੰ ਘਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਕੋ। ਿਟਸ਼ੂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ
ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜ� ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
7. ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੂਥ ਬ�ੱ ਸ਼, ਿਡ�ੰ ਕਸ ਜ� ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭ�ਡੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ:
•

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਕ/ਿਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ
ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ।
o ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰ ਘ ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ
ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਥਕੇਵ�, ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪੀੜ, ਕਿਚਆਣ, ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸੁਆਦ ਜ� ਮਿਹਕ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਿਸਰ-ਪੀੜ, ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਸ਼, ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਜ�
ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
o ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਲਈ ਫ਼ੌਰਨ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰ ਘ ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ ਕੋਿਵਡ19 ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਥਕੇਵ�, ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪੀੜ, ਿਸਰ-ਪੀੜ, ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਆਦ ਜ� ਮਿਹਕ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੱਕ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ ਜ� ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਕਿਚਆਣ, ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਸ਼,
ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਜ� ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਘਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ
ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ
ਰਾਹ� ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ (844) 421-0804
9/10/2021
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਿਬਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ∎

ਂ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰਸ ∎
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਜ਼ਾਰਡੱ ਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲਸ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਐਡ

'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� - ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਵਾਸਤੇ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮ� ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.coronavirus.cchealth.org/forcovid-19-patients 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਉਨ�� ਕੇਸ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਲਓ ਿਜਨ�� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕਦ� ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜ� ਤ�:
o ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਬਗੈਰ, ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਿਕਸੇ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 14-ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਆਪਣੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਕ/ਿਚਹਰਾ
ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ।
ਜ�
o ਜੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� 5
ਿਦਨ ਜ� ਉਸਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ ਕ�ਿਮਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� 7 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 14-ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਕ/ਿਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ।
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਹੈ, ਤ� ਿਜਵ� ਿਕ �ਪਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਜੀਅ ਨੂੰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੀ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤ� 10 ਜ� 7 ਿਦਨ�
ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

•

ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
9/10/2021
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਿਬਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ∎

ਂ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰਸ ∎
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਜ਼ਾਰਡੱ ਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲਸ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਐਡ

o ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਨ�ਗੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਕੰ ਮ 'ਤ�
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਤੁਸ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਇਕੱ ਠ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਬਜ਼ੁਰਗ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ�, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ, ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਨਰਿਸੰ ਗ
ਸਹੂਲਤ�, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ�, ਅਤੇ �ਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਵਧੀ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 14 ਿਦਨ� ਦੀ
ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਤ� ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 14-ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ� ਪੈਣਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਕਰੋ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ,

ਉਨ�� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਿਜਨ�� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ� ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ,
ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਜੇਕਰ:
•

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ (2-ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ
ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜ� ਿਸੰ ਗਲ-ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ
ਚੁਕੇ ਹਨ) ਅਤੇ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ� ਆਏ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਸੰ ਕ�ਿਮਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਸੰ ਕ�ਮਣ ਫ਼ੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ19 ਦੇ ਲੱਛਣ� 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ
ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਿਟੰ ਗ (ਕਲੀਿਨਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਿਦ) ਿਵੱ ਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ

9/10/2021
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਿਬਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ∎

ਂ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰਸ ∎
∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਜ਼ਾਰਡੱ ਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲਸ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ∎ ਕ� ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਐਡ

ਲੱਗ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ
ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਪੀੜਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਇਕ 'ਤੇ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ� ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਤ� ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਜ� ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 925-313-6740 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00
ਵਜੇ- ਸ਼ਾਮ� 5:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਮ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜ�
CoCoHelp@cchealth.org 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ cchealth.org/coronavirus 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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