
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 
ਇਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

 
੍ਹ

ੂ
ੂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਦਿਸ਼ਾ-ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਦਵਡ-19 ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰੋ।

CDC ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਨਰਿਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ੇ

ਦਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਉਣ ਵਾਲ ਸਾਰੇ 
ਯਾਤੋਰੀਆਂ ਨੰ CDC ਯਾਤੋਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੂ ੇ ੇ

ੂ
ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਏ ਹਨ? ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ 

ਸਾਰੇ ਯਾਤੋਰੀ ਦਜੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰ ਕੋਦਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਮਦਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੋੇ  
ਜਨਤੋਕ ਦਸਹਤੋ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

੍ਹ ੂ
੍ਹ ੂ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣ ਸਾਰੇ 
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ 

ੁ ੇ

ਜੇਕਰ ਤੋਸੀਂ ਅੰਤੋਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤੋਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੋੇ ਬਾਅਦ ਦਵੱਚ ਅੰਤੋਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤੋਰਾ ਲਈ CDC ਟੈਸਦਟੰਗ ਦਦਸ਼ਾ-
ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ CDC ਅਤੋੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਸਦਕੰਗ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮੰਦਿਲ ਦਆਰਾ CDC ਯਾਤੋਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਫ਼ਾਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਦਚਤੋ 
ਰਹੋ ਜੋ ਤੋਹਾਨੰ ਦਕਸੇ ਖੇਤੋਰ ਦਵੱਚ ਉੱਚ ਟਾਂਸਦਮਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤੋਾਵਨੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। 
'ਤੋੇ ਅੱਪ ਟ ਡੇਟ ਰਦਹਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।

ੁ

ੁ
ੁ ੂ ੍ਰ
ੂ

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਿਸ਼ ਿੇ ਅੰਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਿ ਦਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ੁ ੇ

ਜੇਕਰ ਤੋਸੀਂ ਘਰੇਲ ਤੋੌਰ ‘ਤੋੇ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਯਾਤੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੋਾਂ ਯਾਤੋਰਾ ਤੋੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਦਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ ਸਮੇਂ (3 ਦਦਨਾਂ ਤੋੋਂ ਵੱਧ 
ਨਹੀਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੋੇ ਯਾਤੋਰਾ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।

ੁ ੂ
ੇ ੍ਹ ੇ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉ  
(ਭਾਵੇਂ ਤਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਦਥਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ੁ

ਜਨਤੋਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਹਵਾਈ ਅੱਦਡਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਿਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 
ਆਦਦ ਸਮੇਤੋ) ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੋੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਿੋਰਦਾਰ ਦਸਫ਼ਾਦਰਸ਼ ਕੀਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਦਸਹਤੋ ਦਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਵਆਪੀ ਦਨਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ੋਂ
ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਕਵਦਰੰਗ ਬਾਰੇ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਪੜ੍।ੂ ੍ਹ ੋ

੍ਹ
ੂ

ਇਸ ਫਲਾਇਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਦਟਵ ਦਲੰਕ ਨੰ 
ਿੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
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