
24 ਅਗਸਤ • © 2021, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ ਲਿਭਾਗ

ਕੋਲਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਰਿਾਰ
ਦੀ ਰਲੱਿਆ ਕਰਨਾ

ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਓ – ਇਹ ਸੁਰੱਲਿਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ
ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਜੋ ਇਸ ਿੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸੁਰਵੱਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 
ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 
ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਨਿਾਸੀ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ 
(833) 422-4255 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ myturn 'ਤੇ ਜਾਓ। ਵਜਹੜੇ ਿੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂ
ਵਸਹਤ ਦਿੇਭਾਲ ਸਵੈਟੰਗਾ ਂਵਿੱਚ ਜਾਦਂ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾ ਂਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਵੋਿਡ ਟਸੈਟ ਦਾ ਸਿਤੂ ਵਦਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਲਹਨਣਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਿੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ 
ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਿਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂਿੀ ਿੀਏਟਰਾਂ) 
ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਿਾਿਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ 
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ ਂਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।1 ਿਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਤਿੰਵਧਤ ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਿਾਨ ਦੇ ਵਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ (ਹਿਾਈ ਅਵੱਡਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਿੱਸਾਂ, ਸਟਸ਼ੇਨਾਂ) ਅਤੇ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਸਵੈਟੰਗਾਂ, 
K-12 ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਵਟੰਗਜ਼, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੂਵਲੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੈਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਸਵਕੰਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਵਹਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ 
ਕਰਿਾਓ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਗਆ ਹੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ੋ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂਿਾਂ ਨੰੂ ਹਿਾਦਾਰ ਬਣਾਓ
ਿਧੀਆ ਇਨਡੋਰ ਹਿਾਦਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ 
ਿੁੱਲੇ੍ ਰੱਿੋ, ਹੀਵਟੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਸਸਟਮ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਿਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹਿਾਦਾਰੀ ਸਿੰੰਧੀ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ੋ।

CA ਨੋਟੀਫਾਈ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ CA ਨੋਟੀਫਾਈ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 
ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੇੋਗੀ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ 
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇਗੀ। CA ਨੋਟੀਫਾਈ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰੋ।

1  ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ/ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਵਤਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੋ 
ਹਫਵਤਆਂ ਿਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਂ ਟੀਕਾ ਲਵਗਆ ਹੋਇਆ ਮਵੰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਲਟਿ ਲਲੰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਿੇਿਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx
https://myturn.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Requirements-for-Visitors-in-Acute-Health-Care-and-Long-Term-Care-Settings.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Use-of-Face-Coverings-Fact-Sheets--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://canotify.ca.gov/

